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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:  	 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
	 	 KRAJSKÝ	ÚŘAD	–	JIHOČESKÝ	KRAJ	
	 	 V	ČESKÝCH	BUDĚJOVICÍCH
	 	 č.	j.:	KUJC	32575/2011	OSVZ/9
	 	 ze	dne	26.	8.	2011

IČO:  	 41881133
	 	 	 	 Bankovní spojení:
	 	 	 	 	 KB	Vimperk,	1.	Máje	49
	 	 	 	 	 č.	účtu:	3472900297/0100	
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II. Slovo úvodem:
Vážení	čtenáři,
dovoluji	 si	 Vám	 předložit	 zprávu	 o	 činnosti	 Oblastní	 charity	
Vimperk	 v	 roce	 2012.	 I	 v	 tomto	 roce	 jsme	 poskytovali	 jednak	
sociální	 služby,	 a	 to	 v	 domově	 pro	 seniory,	 v	 domácnostech	
formou	 pečovatelské	 služby	 a	 rodinám	 s	 dětmi	 v	 nepříznivé	
sociální	 situaci	 ambulantně	 i	 přímo	 v	 rodině.	 Komě	 sociálních	
služeb	 jsme	 zajišťovali	 domácí	 zdravotní	 péči	 pacientům	
dle	 indikace	 lékaře.	 Celkem	 zajišťovalo	 činnost	 v	
jednotlivých	 službách	 71	 zaměstnanců,	 rozpočet	
organizace	 v	 roce	 2012	 dosáhl	 necelých	 29	 mil.	 Kč.
Naši	 činnost	 v	 jednotlivých	 projektech	 včetně	 ekonomických	
údajů	 si	 Vám	 dovoluji	 na	 následujících	 stránkách	 představit.	
Chtěla	bych	touto	cestou	velice	poděkovat	všem	zaměstnancům	
za	 práci,	 za	 velkou	 dávku	 empatie,	 porozumění,	 trpělivosti	 a	
vlídnosti,	 kterou	 do	 práce	 vkládají.	 Děkuji	 všem	 vedoucím	
pracovníkům,	 že	 zvládli	 zajistit	 organizaci	 práce	 ve	 všech	
projektech.	 Dále	 bych	 chtěla	 poděkovat	 všem	 poskytovatelům	
dotací	či	grantů:	Ministerstvu	práce	a	sociálních	věcí,	Jihočeskému	
kraji,	Ministerstvu	kultury	ČR,	městu	Prachatice,	městu	Vimperk,	
městu	Volary,	obci	Čkyně,	obci	Stachy,	obci	Zdíkov,	obci	Lčovice,	
obci	Zálezly,	obci	Bohumilice,	obci	Vacov,	obci	Nicov	a	Sv.	Maří.	
Dále	 děkuji	 všem	 individuálním	 dárcům,	 kteří	 nám	 finančně	
přispěli	 na	 činnost.	 Děkuji	 také	 panu	 faráři	 Mgr.	 M.	 Pulcovi,	
jáhnovi	panu	J.	Filipovi	a	paní	Viktorii	Předotové	za	zajišťování	
duchovních	 služeb	 v	 našem	 domově	 pro	 seniory,	 dále	 děkuji	
všem	 dobrovolníkům,	 kteří	 docházeli	 za	 klienty	 v	 domově	 pro	
seniory	 nebo	 se	 podíleli	 na	 doučování	 dětí	 ve	 Službě	
pro	 rodiny	 s	 dětmi.	 Závěrem	 bych	 chtěla	 popřát	 našim	
uživatelům,	 všem	 pracovníkům	 charity,	 dobrovolníkům,	 všem	
pracovníkům	 výše	 uvedených	 institucí	 i	 všem	
individuálním	dárcům	pevné	zdraví,	v	duši	pokoj	a	hodně	štěstí.				
										 	 	 	 	 	 	 	 	

Mgr.	Dana	Marková
			ředitelka	Oblastní	charity	Vimperk
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III. Z historie charity ve Vimperku
	 Charita	 ve	 Vimperku	 začala	 fungovat	 v	 roce	 1990.	
Tehdy	začalo	pět	 zdravotních	 sester	poskytovat	domácí	péči	ve	
spolupráci	 s	 MUDr.	 Svatošovou	 a	 pražskou	
charitou.	 V	 roce	 1991	 vznikla	 ve	 Vimperku	 Farní	
charita	 Vimperk	 jako	 neziskové	 účelové	 zařízení	
římskokatolické	církve.	Domácí	péči	poskytovanou	zdravotními	
sestrami	charita	rozšířila	o	pečovatelskou	službu	v	domácnostech.

	 V	 roce	 1995	 darovalo	město	 Vimperk	 naší	 charitě	 objekt	
bývalé	 školy	 v	 nedaleké	 obci	 Pravětín.	 Po	 rekonstrukci	 této	
budovy	 zde	 byl	 otevřen	 domov	 pro	 seniory,	 který	 sloužil	
původně	 16	 obyvatelům.	 Od	 r.	 1999	 začal	 fungovat	 denní	
stacionář	pro	seniory,	nejprve	ve	Vimperku	v	prostorách	domu	s	
pečovatelskou	 službou,	 od	 roku	 2002	 pak	 v	 objektu	 Domova	
klidného	 stáří	 v	 Pravětíně.	 Vzhledem	 k	 zvyšujícímu	 se	 počtu	
zájemců	 o	 umístění	 v	 domově,	 byla	 v	 roce	 2001	
dokončena	 přístavba	 ke	 stávající	 budově.	 Od	 ledna	 2002	
tedy	 sloužil	 domov	 33	 obyvatelům,	 později	 byl	 zrušen	
denní	 stacionář	 z	 důvodu	 nedostatečného	 zájmu	 o	 tuto	
službu	a	byla	díky	tomu	navýšena	kapacita	domova	na	36	lůžek.	

	 Od	 roku	 2004	 do	 roku	 2007	 se	 postupně	 rozšiřovala	
pečovatelská	 služba	 kromě	 Vimperska	 na	 Čkyňsku,	
Zdíkovsku,	 Stašsku,	 v	 Prachaticích	 a	 ve	 Volarech.	 V	 roce	
2007	 vznikly	 dva	 nové	 projekty	 určené	 rodinám	 s	 dětmi	
(mateřské	 centrum	 a	 sociálně	 aktivizační	 služby	 pro	 rodiny	
s	dětmi).	 	Působnost	domácí	péče	se	rozšířila	po	celém	bývalém
okrese	 Prachatice,	 změnil	 se	 také	 název	 organizace	 na	Oblastní	
charita	Vimperk.	
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Zařízení	prošlo	úspěšně	inspekcí	kvality	sociálních	služeb,	
splňuje	všechna	kritéria	standardů	kvality.

	 Domov	 se	 nachází	 v	 malé	 obci	 Pravětín	 u	 Vimperka	 v	
podhůří	Šumavy,	má	36	lůžek,	jedná	se	o	malé	zařízení	rodinného	
typu.
Posláním	Domu	klidného	stáří	Pravětín	je	poskytovat	ubytování	a	
sociální	služby	seniorům,	kteří	se	nemohou	sami	o	sebe	postarat	z	
důvodu	nemoci	či	zdravotního	postižení.	Chceme		umožnit	takto	
znevýhodněným	lidem	prožít	aktivní	a	důstojné	stáří	v	zařízení	
rodinného	typu	s	kapacitou	36	lůžek.	Přizpůsobujeme	poskytování	
služeb	individuálním	potřebám	a	přáním	uživatele,	podporujeme	
zachování	jeho	dosavadního	způsobu	života	a	rozvíjení	sociálních	
kontaktů.		
	

Dům klidného stáří Pravětín
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	 Služby	 v	 domově	 jsou	 určeny	 seniorům,	 kteří	 potřebují	
pravidelnou	pomoc	jiné	fyzické	osoby	při	úkonech	péče	o	vlastní	
osobu	 převážnou	 část	 dne	 a	 jejichž	 potřeby	 nelze	 zajistit	
prostřednictvím	 terénní	 pečovatelské	 služby	 nebo	 rodiny.	
Přijímáme	 seniory	 se	 zdravotním	 postižením	 tělesným,	
smyslovým	 i	 psychickým.	 Přijímáme	 i	 osoby	 trpící	 různým	
stupněm	 demence,	 přijímáme	 i	 nemocné	 s	 Alzheimerovou	
chorobou.	

Zařízení poskytuje tyto služby:

•	ubytování	
•	celodenní	stravování		
•	pomoc	při	zvládání	běžných	úkonů	péče	o	vlastní	osobu
•	pomoc	při	osobní	hygieně	nebo	poskytnutí	podmínek	pro	osobní	
hygienu
•	zprostředkování	kontaktu	se	společenským	prostředím
•	sociálně	terapeutické	činnosti
•	aktivizační	činnosti
•	 pomoc	 při	 uplatňování	 práv,	 oprávněných	 zájmů	 a	 při	
obstarávání	osobních	záležitostí

	 Poskytujeme	ubytování	v	jednolůžkových,	dvoulůžkových	
a	 v	 jednom	 trojlůžkovém	 pokoji.	 Většina	 pokojů	 má	
vlastní	 sociální	 zařízení.	 Pokoje	 jsou	 vybavené	 nábytkem	 –	
polohovací	 lůžko,	 noční	 stolek,	 skříň,	 židle,	 křeslo,	 komoda,	
polička.	Uživatel	 si	může	 pokoj	 dovybavit	 vlastními	 předměty,	
které	mu	připomínají	domov	(vlastní	křeslo,	obrázky,	dekorativní	
předměty	…).	Dále	je	možné	mít	na	pokoji	vlastní	televizi,	rádio,	
ledničku,	rychlovarnou	konvici	apod.	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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	 Zařízení	 má	 vlastní	 prádelnu,	 praní	 prádla	 stejně	 jako	
úklid	 pokojů	 jsou	 hrazeny	 v	 rámci	 úhrady	 za	 ubytování.	 Ve	
vlastní	 kuchyni	 připravujeme	 celodenní	 stravu,	 tj,	 snídani,	
oběd,	 svačinu,	 večeři	 a	 dle	 přání	 i	 druhou	 večeři.	 Vzhledem	 k	
malé	kapacitě	domova	můžeme	vycházet	vstříc	 i	 individuálním	
potřebám	 našich	 obyvatel.	 Není	 tedy	 problém	 např.	 při	
zdravotních	 obtížích	 poskytnout	 uživateli	 jídlo	 jiné,	 než	 je	 na	
jídlením	 lístku.	Uživatel	 si	může	vybrat,	 zda	 chce	nosit	 jídlo	na	
pokoj	 nebo	 zda	 se	 chce	 stravovat	 ve	 společné	 jídelně.	 Jídelny	
máme	i	v	tak	malém	zařízení	dvě,	což	přispívá	vzhledem	k	počtu	
osob	stravujících	se	v	jídelně	také	k	rodinnější	atmosféře	u	stolu.
	 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	cukroví	či	jiného	domácího	pečiva	apod.).
	 Návštěvy	mají	možnost	přicházet	do	domova	v	 jakoukoli	
dobu,	jsme	otevřeni	všem.	
	 Umožňujeme	 každému	 prohlídku	 zařízení	 i	 možnost	
pobytu	„na	zkoušku“.

ergoterapeutická dílna
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Tak tady to vše začíná!
Domov má svou vlastní kuchyni s kapacitou asi 130 jídel, která 
funguje více jak deset let. Našimi strávníky jsou nejen klienti domova, 
ale i pečovatelské služby. Přípravu jídel zajišťují tři kuchaři a jedna 
pomocná síla. Vaří se denně snídaně, obědy, svačiny i večeře včetně 
víkendů a svátků. Připravují se zde i diety, mixovaná jídla a strava 
do sond. Denně se v kuchyni vaří přes sto obědů, téměř dvě třetiny 
obědů se odtud  dovážejí klientům do Vimperka a jeho přilehlých obcí. 
O prázdninách také zásobujeme obědy seniory z okolí obce Stachy a 
Zdíkov.  Snažíme se vyjít vstříc všem požadavkům strávníků,  někdy je 
to opravdu náročné, co člověk, to jiná chuť. Dík patří za práci obětavým 
kuchařům
	 	 	 	 Milena	Staňková,	
	 	 	 	 vedoucí	provozu	kuchyně

	 Počet	 pracovníků	 v	 domově	 odpovídá	 potřebám	 našich	
klientů,	 během	 dne	 se	 stará	 jedna	 pečovatelka	 o	 6	 klientů,	
naším	cílem	je	mít	dostatek	času	na	každého,	abychom	se	mohli	
přizpůsobit	jeho	tempu	i	potřebám,	ošetřovatelskou	péči	zajišťuje	
v	každé	směně	kvalifi	kovaná	zdravotní	sestra.

	 Péče	 v	 domově	 je	 velmi	 náročná,	 v	 roce	 2012	 z	 36	
uživatelů	 trpělo	 24	 nějakou	 formou	 demence,	 18	 osob	 mělo	
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problémy	s	přijímáním	potravy,	musí	být	krmeni,	19	osob	je	zcela	
nepohyblivých,	 jsou	upoutáni	na	 lůžko	 snažíme	se	 je	 ale	denně	
aktivizovat,	pokud	možno	alespoň	na	část	dne	je	vysazujeme	do	
křesla,	pravidelně	je	pečující	personál	polohuje,	předcházíme	tak	
dekubitům.
V	domově	využíváme	nové	metody	péče:
-	 pracujeme	 s	 konceptem	 bazální	 stimulace	 (umožňuje	
navodit	fyzickou	i	psychickou	pohodu	klienta	pomocí	zklidňujících	
či	 stimulačních	masáží,	 vhodné	 dotekové	 terapie	 či	 polohování	
osob	upoutaných	na	lůžko	apod.)
-	 reminiscence	(práce	se	vzpomínkami)
-	 využívání	 biografie	 (zajímá	nás,	 jak	dříve	 člověk	 žil,	 kde	
pracoval,	na	co	je	zvyklý,	co	má	rád,	co	rád	nemá,	snažíme	se	mu	
vytvořit	v	domově	takové	podmínky,	aby	se	cítil	dobře)
-	 smyslová	 aktivizace	 podle	 Lore	 Wehner	 (pomocí	 vůní,	
známých	předmětů	aktivizujeme	smyslové	vnímání,	vzpomínky,	
zážitková	terapie)
-	 využívání	moderních	terapeutických	pomůcek	

Jedna z našich sestřiček při své práci.

	 Pod	 vedením	 vrchní	 sestry	
Jany	 	Hubáčkové	zdravotní	sestry	
v	 domově	 zajišťují	 nezbytnou	
ošetřovatelskou	 péči	 v	 domově	
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,	 péče	 o	 permanentní	 katetr,	 ošetření	 stomií,	
ošetřovatelská	 rehabilitace	 (kondiční	 cvičení,	 dechová	 cvičení,	
nácvik	 chůze,	 nácvik	 soběstačnosti,	 sebeobsluhy,	 prevence	
kontraktur,	tromboembolických,	oběhových	a	plicních	komplikací,	
převazy,	léčba	bolesti	apod..
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Stáří.	
	 Další střípek našeho života. Zastavme se  na chvilku a poslechněme 
si vyprávění našich blízkých. Stačí věnovat někomu chvilku pozornosti, 
chvilku času v této uspěchané době. Nikdy není pozdě začít přemýšlet 
o životě. Dívat se na svět „jinýma očima,“ přehodnotit potřeby a 
upřednostnit věci, které jsou sice malé, ale pro nás důležité. Právě díky 
seniorům máme možnost vidět svět jinak. 
 V našem domově zajišťujeme klientům veškeré pohodlí, 
věnujeme jim dostatek 
pozornosti, pomáháme 
jim zvyknout si na 
nový domov. Snažíme 
se, aby u nás prožili 
spokojené a důstojné 
stáří. 
Pro mnohé rodiny je 
velmi těžké, když jsou 
postaveni před otázku, 
zda se dokáží postarat 
o své blízké. Často jsou 
pracovně vytíženi a 
nemohou zajistit péči v takovém rozsahu, jaký je potřeba. Dokud senior 
může žít ve své domácnosti, často dostačuje pečovatelská služba. Pokud 
zdravotní stav nedovoluje setrvání seniora v domácnosti, pak přichází 
velmi těžké rozhodnutí. Nemocnice nebo některé ze zařízení sociálních 
služeb. 
 S nástupem seniora do domova se mění jeho život, přichází něco 
nového, neznámého. Život v domově se snažíme každému co nejvíce 
přizpůsobit. Zajímá nás v kolik hodin byl zvyklý vstávat, co měl a má 
dosud rád, jaký život prožil, co ještě chce dokázat či zažít. Chceme 
vědět o životě každého co nejvíce. Posloucháme přání jednotlivých 
klientů a respektujeme jejich soukromí. Den se snažíme přizpůsobit 
tak, aby program vyhovoval všem obyvatelům domova. Zajišťujeme 
kulturní akce, výlety, příjemné posezení s přáteli na terase, posezení 
při harmonice, tvořivé dílničky nebo trénink paměti za pomoci 
různých cvičení a hádanek. Senioři se mohou podílet i na výzdobě 
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domova nebo mohou navštívit promítání filmů pro pamětníky.  
 Do domova přicházejí i dobrovolníci, kteří navštěvují obyvatele, 
doprovází je na procházky, jsou jim oporou a naslouchají jejich vyprávění. 
 Naši pracovníci přistupují k seniorům s empatií, jsou vlídní, 
vstřícní, věnují seniorům pozornost, kterou potřebují. A to je 
nejdůležitější! 

	 	 	 	 A.	Škopková,	DiS.,	sociální	pracovnice

Kalendář akcí v domově v roce 2012

	 Umožňujeme	 našim	 uživatelům	 zapojovat	 se	 do	 života,	
navštěvovat	 kulturní	 programy,	 podívat	 se	 na	 zajímavá	 místa.	
Vždy	respektujeme	to,	zda	daný	program	vyhovuje	jednotlivému	
člověku,	každý	má	rád	něco	jiného,	každý	prožil	jiný	život	a	měl	jiné	
zvyklosti.	Uvedené	aktivity	tedy	byly	nabídky,	ze	kterých	si	mohl	
každý	vybrat	podle	svého.	Byly	to	během	roku	tyto	programy:

Leden
26.	1.		 	 kulturní	program	Hašlerovy	písničky	(v	domově)
30.	1.		 	 posezení	s	harmonikou
Únor
13.	2.	 	 posezení	s	harmonikou
27.	2.	 	 posezení	s	harmonikou	
Březen
19.	3.				 posezení	s	harmonikou
25.	3.	 	 Setkání	s	písničkou	(Městské	kultruní	středisko	
	 	 Vimperk)
Duben 
3.	4.		 	 posezení	s	harmonikou	
16.	4.		 	 posezení	s	harmonikou	
30.	4.		 	 posezení	s	harmonikou	
Květen
15.	5.		 	 posezení	s	harmonikou	
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Červen
1.	6.	 	 Pouť	sv.	Zdislavy	(slavnostní	mše	svatá,	
	 	 posezení	s	občerstvením	a	harmonikou)
11.	6.		 	 posezení	s	harmonikou	
20.	6.	 	 výlet	do	ZOO	Ohrada,	Hluboká	nad	Vltavou
Červenec
9.	7.		 	 posezení	s	harmonikou	
23.	7.		 	 posezení	s	harmonikou
Srpen
6.	8.		 	 posezení	s	harmonikou
20.	8.	 	 posezení	s	harmonikou
Září
3.	9.		 	 posezení	s	harmonikou	
12.	9.		 	 promítání	filmu	(Pyšná	princezna)
13.	9.	 	 návštěva	cukrárny	ve	Vimperku
17.	9.	 	 posezení	s	harmonikou
19.	9.		 	 beseda	s	cestovatelem	a	promítání	–	výstava	květin
28.	9.	 	 pouť	v	Budilově
Říjen
2.	10.	 	 posezení	s	harmonikou	
10.	10.		 promítání	filmu	(Princezna	se	zlatou	hvězdou)
15.	10.		 posezení	s	harmonikou	
17.	10.		 promítání	filmu	(Odyssea	přírody)
24.	10.		 promítání	filmu	(Železný	dědek)
Listopad
7.	11.		 	 promítání	filmu	(Putování	tučňáků)
12.	11.		 posezení	s	harmonikou
14.	11.		 promítání	filmu	(Kristián)
21.	11.		 promítání	filmu	(Pod	jezevčí	skálou)
27.	11.		 posezení	s	harmonikou
28.	11.		 promítání	filmu	(Na	pytlácké	stezce)
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Prosinec
5.	12.		 	 mikulášská	nadílka	(v	domově)
10.	12.		 posezení	s	harmonikou
17.	12.		 houslový	koncert
18.	12.		 pěvecké	vystoupení	ZŠ	Vlachovo	Březí
19.	12.		 pěvecké	vystoupení	ZŠ	Čestice
21.	12.		 adventní	odpoledne	
24.	12.		 slavnostní	štědrovečerní	večeře
31.	12.		 silvestrovské	posezení		

	

	

Život	bez	 radosti,	koníčků	ani	kultury	 si	většina	z	nás	neumí	
představit.	Mladí	i	starší	lidé	doma	navštěvují	koncerty,	kina,	či	
chodí	do	knihoven	i	na	jiné	akce.	Ale	jak	uspokojit	tyto	potřeby	v	
situaci,	kdy	je	člověk	vážně	nemocný,	nemůže	chodit	či	je	trvale	
upoután	na	lůžko?		
	 U	nás	v	domově	
se	 snažíme	 poznat	
dřívější	potřeby	našich	
klientů.	Z	vyprávění	o	
životě	každého	člověka	
se	 snažíme	 utvořit	 si	
obrázek	o	tom,	jak	daný	
člověk	žil,	co	ho	bavilo	
a	 zajímalo.	 Podle	 jeho	
biografie	 sestavíme	
program,	 který	 by	
co	 nejvíce	 odpovídal	
scénáři	 dosavadního	
života.
	 Čím	 více	 o	 člověku	 víme,	 tím	 více	 mu	 budeme	 umět	
naslouchat.		Tato	metoda	péče	vychází	z	poznatků	německého	
prof.	 Erwina	 Böhma,	 úspěšně	 se	 rozvíjí	 a	 aplikuje	 u	 klientů	
v	podobných	zařízeních	u	nás	 i	 v	 zahraničí	 a	 její	 výsledky	 se	
pozitivně	 odrážejí	 na	 zdravotním	 i	 duševním	 stavu	 daného	
klienta.	
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	 V	 rozvíjení	 dosavadního	 stylu	 života	 chceme	 i	 u	 nás	
pokračovat.	 Proto	 se	 snažíme	 zajišťovat	 vhodné	 kulturní	
akce,	 promítáme	 staré	 černobílé	 i	 novější	 filmy,	 pohádky	 či	
přírodovědné	dokumenty.	Každý	si	najde	ten	svůj	žánr	a	styl.	
Promítání	probíhá	každý	týden	ve	stejnou	dobu	a	klienti	se	již	
na	jejich	„	KINO“	moc	těší.
	 Dále	každý	měsíc	probíhá	posezení	s	harmonikou,	které	
je	spojené	s	oslavou	jubilantů,	patří	k	němu	káva	se	zákuskem	a	
předání	kytičky	oslavenci,	která	vykouzlí	na	tváři	usměv	a	vždy	
potěší.		
	 Čas	od	času	k	nám	do	domova	přijedou	děti	z	okolních	
škol	a	školiček	se	svým	vystoupením,	všichni	se	potěší	výkony	
těch	nejmenších,	klienti	jsou	rádi,	když	domov	ožije	mládím.
	 Výtvarné	 činnosti	 s	 keramikou	 a	 hlavně	 malování	 na	
porcelán	 se	 pro	 naše	 klienty	 staly	 také	 velice	 žádanými,	 po	
ukončení	se	vždy	těší	na	další.	Kdo	chce,	„vyrobí“	si	svůj	hrníček,	
ze	kterého	pak	čaj	nebo	káva	jinak	chutná.
	 Kultura,	koníčky	i	radost	z	práce	je	pro	nás	všechny	hodně	
důležitá,	 proto	 se	 našim	klientům	 snažíme	 zprostředkovat	 co	
nejvíce	zážitků	a	také	se	nám	to,	myslím,	daří.

	 	 	 	 	 Jana	Brabcová,	pečovatelka
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Projekt: Dobrovolníci 
v Domě klidného stáří Pravětín
	 Cílem	 projektu	 bylo	 pomocí	 dobrovolnické	 činnosti	
zmírňovat	 pocit	 osamělosti	 seniorů,	 přispívat	 k	 zlepšení	
psychosociálního	stavu	uživatelů	služby,	zlepšovat	kvalitu	života	
seniorů,	aktivizovat	a	podporovat	dosavadní	schopnosti	seniorů	
v	 našem	 domově.	 V	 průběhu	 roku	 2012	 přicházely	 do	 Domu	
klidného	stáří	Pravětín	dobrovolníci,	kteří	měli	zájem	poznat	něco	
nového	a	trávit	čas	s	lidmi,	kteří	potřebují	jejich	společnost.	Někteří	
dobrovolníci	přišli	na	základě	výzvy	ve		Vimperských	novinách,	
jiní	 nás	navštívily	díky	besedě	o	dobrovolnictví,	 která	proběhla	
na	vimperské	střední	škole.	Do	domova	docházeli	dva	studenti,	
jedna	paní	učitelka,	jedna	mladá	dívka	v	invalidním	důchodu,	čas	
na	pravidelné	návštěvy	si	pravidelně	našla	 i	 jedna	maminka	na	
mateřské	dovolené.		
	 S	každým	dobrovolníkem	koordinátorka	nejprve	domluvila	
první	 schůzku,	 na	 které	 provedla	 zájemce	 o	 dobrovolnictví		
zařízením.	Dále	byl	dobrovolník	seznámen	s	posláním	domova,	
s	 poskytováním	 služeb	 a	 s	 potřebami	 našich	 uživatelů.	 Každý	
dobrovolník	 se	 mohl	 vyjádřit,	 k	 tomu,	 jak	 si	 dobrovolnictví	
představuje,	 co	 by	 vlastně	 chtěl	 v	 domově	 vykonávat.	 Žádný	 z	
nich	ještě	dobrovolnickou	činnost		předtím	nevykonával.	Bylo	to	
pro	ně	něco	nového,	neznámého.
		 S	vážnými	zájemci	byly	učiněny	kroky	nutné	před	podpisem	
smlouvy	 o	 dobrovolnictví.	 Dobrovolník	 vyplnil	 dotazník,	
životopis,	 dále	 byl	 požádán	 o	 výpis	 z	 rejstříku	 trestů,	 byly	
stanoveny	činnosti,	které	budou	jeho	náplní,	dohodnut	byl	čas	a	
četnost	návštěv.	Tyto	informace	byly	zaslány	do	Dobrovolnického	
centra	 při	 Diecézní	 charitě	 v	 Českých	 Budějovicích,	 které	 nám	
zprostředkovává	uzavírání	smluv	o	dobrovolnictví.	Podepsáním	
smlouvy	bylo	dobrovolnicím	sjednáno	rovněž	pojištění	pro	případ	
úrazu	a	pojištění	odpovědnosti	za	škodu.	Dobrovolnické	centrum	
zajistilo	dobrovolnicím	také	knižní	publikaci,	ve	které	našli	důležité	
informace	pro	tuto	činnost.	Dobrovolníci	se	ve	smlouvě	zavazují	
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především	k	mlčenlivosti,	pravidelným	návštěvám	uživatelů	a	k	
vykonávání	činnosti	bez	nároku	na	odměnu.		
	 Koordinátorka	 dobrovolníků	 jednala	 s	 jednotlivými	
uživateli	 o	 tom,	 zda	 mají	 zájem	 o	 návštěvu	 dobrovolníků	
v	 domově.	 Současně	 doprovázela	 dobrovolníky	 na	 pokoje	
uživatelů.	 Poté	 se	 s	 dobrovolníky	 scházela	 a	 prováděla	 krátký	
zápis	 o	 návštěvě,	 vzájemně	 si	 koordinátorka	 a	 dobrovolník	
poskytovali	zpětnou	vazbu.	Ze	schůzek	byly	prováděny	záznamy	
do	 průběhu	 služby	 jednotlivých	 uživatelů,	 byla	 zaznamenána	
každá	návštěva	dobrovolníka,	její	náplň	a	to,	jak	byla	pro	uživatele	
přínosná.	Koordinátorka	pravidelně	podávala	zprávu	o	působení	
dobrovolníků	v	zařízení	také	Dobrovolnickému	centru	při	DCH	v	
Českých	Budějovicích.		
	 Hlavní	 náplní	 činnosti	 dobrovolníků	 v	 domově	 byly	
především	 rozhovory,	 četba	 a	 procházky	 venku.	 Osvědčilo	 se	
nám,	 když	 každý	 dobrovolník	 navštěvoval	 především	 jednoho	
uživatele.	 Pravidelnými	 návštěvami	 u	 uživatelů	 se	 pomalu	
budují	 přátelské	 vztahy.	 Uživatelé	 získávají	 důvěru	 a	 pocit	
bezpečí,	svěřují	se	se	starostmi	i	radostmi.	Dobrovolníci	respektují		
soukromí	 uživatelů	 a	 dávají	 jim	 dostatek	 prostoru	 k	 vyjádření.	
Při	 proškolení	 byli	 dobrovolníci	 poučeni	 především	 o	 tom,	 jak	
mají	 naslouchat	 seniorům,	 jak	 je	 oslovovat,	 respektovat	 jejich	
rozhodnutí,	povzbuzovat	je,	chránit	jejich	důstojnost	apod..
Při	 rozhodnutí,	 zda	 se	 stát	 dobrovolníkem,	 musí	 každý	 zvážit	
všechna	pro	i	proti.	Důležitý	je	dostatek	času,	empatie	a	porozumění	
druhému.	Stát	se	dobrovolníkem	je	velký	závazek	a	dar.	Proto	si	
vážíme	každého	dobrovolníka,	který	do	Domu	klidného	 stáří	v	
Pravětíně	přichází	a	pomáhá	obyvatelům	i	pracovníkům		vytvářet	
vřelé	mezilidské	vztahy.	Pevně	doufáme,	že	se	nám	podaří	činnost	
dobrovolníků	v	našem	domově	udržet	a	dále	rozvíjet.	
	 Celkem	 se	 uskutečnilo	 275	 kontaktů	 dobrovolníků	 s	
uživateli.
											
	

(projekt	financován	z	grantu	
Jihočeského	kraje)
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Projekt	byl	realizován	díky	dotaci	MPSV	
a	grantu	Jihočeského	kraje.
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Benefiční akce na podporu 
Domu klidného stáří Pravětín
Bavíme se a pomáháme
	 Oblastní	 charita	 Vimperk	 pořádala	 dne	 30.	 června	 2012	
benefiční	akci	nazvanou	Bavíme	se	a	pomáháme	na	podporu	Domu	
klidného	stáří	Pravětín	zaštítěnou	radní	Jihočeského	kraje,	RNDr.	
Janou	 Krejsovou	 a	 starostou	 města	 Vimperk,	 Ing.	 Bohumilem	
Petráškem.		
	 Od	 14:00	
hod.	byl	připraven	
bohatý	 program	
pro	rodiny	s	dětmi,	
připravili	 jsme	
ukázku	 sanitního	
vozu,	 policejního	
vozu,	 hasičské	
techniky,	 skákací	
hrad,	 soutěže,	
malování	 na	
obličej,	 výtvarné	
dílničky,	 ukázku	
historického	šermu	
apod..	Ač	se	počasí	vydařilo	až	přespříliš,	teploměr	vyšplhal	nad	
30	stupňů,	odpoledne	se	neslo	v	duchu	pohody,	radosti	a	legrace.	
Od	16:00	hod.	se	pak	konal	koncert	rockové	hudby,	zahrály	nám	
bez	 nároku	 na	 honorář	 dvě	 kapely,	 MEGABIT	 z	 Vimperka	 a	
ESTUARY	HIGH	TIDE	z	Českých	Budějovic.	Na	své	si	tak	přišli	
příznivci	rockové	hudby	z	řad	mládeže	i	dospělých.		
Program	byl	doplněn	soutěží	o	ceny,	návštěvníci	mohli	podpořit	
domov	pro	seniory	v	Pravětíně	také	zakoupením	upomínkových	
keramických	předmětů	vyrobených	přímo	v	domově,	kde	máme	
keramickou	pec.	
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	 Výtěžek	 akce	 činil	 9	 646,-	Kč.	Velkým	překvapením	bylo	
to,	 kolik	 lidí	 bylo	 ochotno	 pomoci	 při	 zajištění	 akce.	 Zdarma	
vystoupili	 šermíři,	muzikanti,	majitel	 hotelu	Zlatá	Hvězda	nám	
zdarma	 poskytl	 celý	 areál	 hotelu,	 bez	 nároku	 na	 odměnu	 nám	
pomohlo	 mnoho	 dobrovolníků	 při	 zajišťování	 jednotlivých	
programů	během	celého	odpoledne,	cenami	do	soutěže	přispělo	
mnoho	sponzorů.	Za	to	patří	všem	velký,	velký	dík,	ukázali	tak	
svá	 dobrá	 srdce.	 	 Čas	 strávený	 přípravami,	 starosti,	 které	 akci	
předcházely,	nebyly	nic	proti	zjištění,	že	i	v	dnešní	době	se	najde	
parta	lidí,	kteří	svůj	čas	věnují	tomu,	aby	udělali	něco	pro	druhé.
	 V	neposlední	řadě	děkujeme	všem,	kteří	se	přišli	pobavit	a	
přispěli	tím	na	dobrou	věc.

	 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	

Pečovatelská služba
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prostředí,	 aby	 při	 zabezpečení	 jejich	 biologických,	 psychických,	
sociálních	 i	 duchovních	 potřeb	 žili	 důstojně	 a	 zapojovali	 se	 do	
běžného	života	společnosti.

	 Služba	 je	 určena	 lidem,	 kteří	mají	 sníženou	 soběstačnost	
v	základních	životních	dovednostech	z	důvodu	věku,	nemoci	či	
zdravotního	postižení	a	potřebují	tedy	podporu	při	zabezpečení	
životních	 potřeb	 (biologických,	 psychických,	 sociálních	 či	
duchovních),	služba	je	určena	také	rodinám,	jejichž	člen	je	zdravotně	
znevýhodněn	či	rodinám	s	dětmi,	jejichž	situace	vyžaduje	pomoc	
jiné	fyzické	osoby.

Poskytujeme tyto základní a fakultativní činnosti: 

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

Poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

a)	 dohled	nad	těžce	zdravotně	postiženým	dítětem,	dospělým	
občanem
b)	 masáže	zad	(jen	Prachatice)
c)	 trvalá,	vodová	ondulace	(jen	Prachatice)
d)	 doprava
e)	 aktivizační	 činnosti,	 sociálně	 terapeutické	 činnosti	
(vycházky,	kulturní	akce,	ruční	práce	...)
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	 Služby	jsme	poskytovali	ve	vymezeném	čase	v	domácnostech	
či	v	zařízeních	sociálních	služeb	v	těchto	městech	(obcích):
Vimperk,	 Prachatice,	 Borová	Lada,	Nové	Hutě,	Zdíkov,	 Stachy,	
Čkyně,	 Lčovice,	 Zálezly,	 Bohumilice,	 Vacov,	Nicov,	Volary,	 Sv.	
Maří		

	 Služby	 	 jsme	 poskytovali	 také	 v	 příslušných	 městských	
částech	a	ve	spádových	obcích.

Cíle služby: 
•	 umožnit	uživatelům	setrvání	ve	svém	domácím	prostředí	i	
při	ztrátě	soběstačnosti	v	základních	životních	dovednostech	
•	 poskytovat	 podporu	 či	 pomoc	 dle	 individuální	 potřeby,	
podporovat	uživatele	v	jeho	životním	stylu,	podporovat	udržení	
kvality	jeho	života
•	 podporovat	 uživatele	 v	 rozvíjení	 sociálních	 kontaktů,	
předcházet	sociálnímu	vyloučení	uživatele	služby
•	 poskytovat	 pečovatelskou	 službu	 v	 úzké	 součinnosti	 s	
ošetřovatelskou	domácí	péčí	

	 Realizace	 probíhala	 dle	 zavedených	 standardů	 kvality.	
Se	 zájemcem	 o	 službu	 jednáme	 o	 potřebách	 a	 osobních	 cílech,	
informujeme	zájemce	o	všech	aspektech	pečovatelské	služby,	poté	
s	uživateli	uzavíráme	smlouvy	o	poskytování	pečovatelské	služby.	
Služba	byla	 v	pravidelných	 intervalech	 s	uživateli	 individuálně	
plánována.	 Individuální	plánování	zajišťovali	klíčoví	pracovníci	
jednotlivých	uživatelů.	Veřejnost	byla	dostatečně	informována	o	
poskytované	službě	(www	stránky,	letáky,	informace	v	regionálním	
tisku,	 výstava	 30	 dní	 neziskového	 sektoru	 ve	 Vimperku	 a	 v	
Prachaticích	 apod.).	 Při	 poskytování	 služby	 dbáme	 na	 ochranu	
práv	uživatelů.	Řádně	byla	vedena	dokumentace	o	poskytované	
sociální	službě.	Pracovníci	v	sociálních	službách	se	dále	vzdělávali,	
byla	 jim	 zajištěna	 podpora	 nezávislého	 odborníka.	 Vzdělávání	
probíhalo	 dle	 plánů	 profesního	 rozvoje	 každého	 pracovníka.	
Organizace	vyhodnocovala	též	kvalitu	poskytované	služby.



27

	 Na	území	ORP	Vimperk	a	Prachatice	služba	umožňovala	
osobám	se	sníženou	soběstačností	žít	ve	svém	domácím	prostředí.	
Poskytováním	terénní	služby	byl	tak	snížen	tlak	na	zvýšení	kapacit	
pobytových	zařízení.
	 Oblastní	charita	Vimperk	poskytuje	pečovatelskou	službu	
na	základě	registrace	KÚ.	
	 Naším	dlouhodobým	cílem	je	udržení	kvality	a	dostupnosti	
terénních	 sociálních	 služeb	 s	 ohledem	 na	 individuální	 potřeby	
uživatelů.

pečovatelská služba 
v domácnosti

klienti pečovatelské 
služby na výletě



28

z aktivizačních
činností 
v pečovatelské službě
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Projekt v rámci pečovatelské služby: 
Aktivně ve stáří
Projekt	 navazoval	 na	 registrovanou	 pečovatelskou	 službu.	
Cílovou	 skupinou	 byli	 senioři,	 kterým	 je	 poskytována	
pečovatelská	 služba.	 Projekt	 rozšiřoval	 činnosti	 pečovatelské	
služby	 nad	 rámec	 zákona	 č.	 108/2006	 Sb.,	 o	 sociálních	
službách.	
Realizované aktivity: 

25. 1. 2012	–	hudební	vystoupení	a	pořad	o	Karlu	Hašlerovi	na	
téma	„Pátrání	po	potomcích	Karla	Hašlera“.	Na	kytaru	zahrál	
pan	Karel		Šedivý	a	vystoupení	doplnil	poutavým	vyprávěním	
o	životě	Karla	Hašlera

14. 2. 2012  a  16. 2. 2012	 –	 zdravotnická	 přednáška	 na	 téma	
„Zdravý	 životní	 styl“,	 na	 které	 se	 	 probírala	 výživa	 seniorů,	
dodržování	pitného	režimu,	praktické	ukázky	cvičení	pánevního	
dna		jako	prevence	inkontinence.
															
17. 5. 2012	 –	 posezení	 spojené	 s	 hudebním	 pořadem	 plných	
vzpomínek	na	zpěváka	a	herce	Waldemara	Matušku	v	podání	
profesionální	agentury	Šimona	Pečenky.
							
26. 6 . 2012	–	opékání	a	grilování	spojené	s	hudebním	vystoupením.	
K	dobrému	jídlu	a	dobré	náladě	nám	na	harmoniku	a	klávesy	
zahrál	pan	Penc.	
							
13. 8. 2012 a 1. 9. 2012	 –	 se	uskutečnil	výlet	na	vzácné	poutní	
místo	„Lomeček“.		Kromě	procházky	po	krásné	poutním	areálu	
se	účastníci	zastavili	u	vzácné	staré	lípy	z	roku	1750	a	navštívili	
300	let	starý	kostel	neobvyklého	tvaru.		
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26. 3. 2012	–	posezení	spojené	s	výrobou	výzdoby	na	velikonoční	
stůl	s	názvem	„Veselé	květináče“.		Kromě	příjemného	posezení	
a	povídání	si	o	velikonočních	tradicích,	si	každý	vlastnoručně	
vyrobil	krásnou	dekoraci	na	stůl	či	do	okna.
																			
26. 4. 2012	-		příjemné	odpoledne	s	výrobou	elegantních	broží,	
které	oživí	 oděv.	Každý	 si	dle	vlastní	 fantazie	vyrobil	 krásný	
šperk.

19. 6. 2012	 –	 odpoledne	 u	 hrnku	 kávy	 a	 čaje	 	 spojené	 nejen	
výrobou	prostírání	do	kuchyně	formou		laminace,	ale	i	zatavení	
vzácných	fotografií.	

29. 8. 2012	–	pečovatelky	se	seniory		vytváří	krásné	dárky	formou	
laminace,	 které	 budou	 předávány	 při	 různých	 příležitostech,	
jako	jsou	narozeniny,	oslavy	a	společenská	posezení.
												
23. 10. 2012 –	 „Co	 se	dělo	u	nás?“	 –	posezení	při	 kávě	 a	 čaji,	
spojené	s	prohlídkou	fotografií	a	vzpomínkami	na	akce	na	akce	
za	poslední	rok

27. 11. 2012	–	posezení	u	kávy	a	čaje	spojené	s	výrobou	vánoční	
výzdoby	pro	potěšení		s	paní	Zuzanou	Macorlíkovou

prosinec 2012	 –	 vánoční	 posezení	 v	 jednotlivých	 domech	 s	
pečovatelskou	službou	spojené	s	předáním	malých	dárků	

Projekt byl realizován díky grantu Jihočeského kraje.

	 Pečovatelská	 služba	 Oblastní	 charity	 Vimperk	 úzce	
spolupracuje	 s	 vlastní	 	 ošetřovatelskou	 službou.	 Jedná	 se	 o	
vlastní	 nestátní	 zdravotnické	 zařízení	 poskytující	 v	 domácnosti	
ošetřovatelské	 úkony	 podle	 indikace	 lékaře.	 Na	 rozdíl	 od	
pečovatelské	služby	je	tato	péče	hrazena	ze	zdravotního	pojištění	
na	základě	smluv	s	5	zdravotními	pojišťovnami.
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z pečovatelské služby



32

Projekt	 byl	 realizován	 díky	 dotaci	 MPSV,	 dotacím	měst	 a	 obcí	
(Vimperk,	 Prachatice,	 Volary,	 Čkyně,	 Stachy,	 Zdíkov,	 Lčovice,	
Bohumilice,	Zálezly,	Vacov,	Nicov,	Sv.	Maří).
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akce v rámci 
pečovatelské služby

aktivizace seniorů
- práce na PC
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Ekonomické údaje za jednotlivá střediska pečovatelské služby 
v roce 2012
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Benefiční	akce	
Den pro pečovatelskou službu
	 Dne	 8.	 září	 2012	 odpoledne	 se	 konala	 na	 prachatickém	
náměstí	 benefiční	 akce	 na	 podporu	 pečovatelské	 služby	 v	
Prachaticích.	Vystoupil	zde	padesátičlenný	Dechový	orchestr	ZUŠ	
Vimperk	pod	vedením	kapelníka	pana	Petra	Staňka	a	Mažoretky	
Klapeto	 Vimperk	 při	 ZŠ	 TGM	 pod	 vedením	 Mgr.	 Alžběty	
Rückerové.	Dále	byly	připraveny	hry	pro	děti,	u	stánku	zdraví	si	
mohli	senioři	nechat	změřit	tlak	či	glykemii,	program	byl	doplněn	
i	 tombolou,	 všech	 200	 cen	 bylo	 výherních	 a	 všechny	 lístky	 do	
tomboly	byly	vyprodány.	Výtěžek	akce	10.046,-	Kč	byl	věnován	
na	úhradu	nákladů	pečovatelské	služby	v	Prachaticích,	konkrétně	
na	nákup	pohonných	hmot	pro	auta	pečovatelské	služby.	
	 Děkujeme	 všem,	 kteří	 přišli,	 a	 podpořili	 tuto	 potřebnou	
službu,	 děkujeme	všem,	 kteří	 přispěli	 do	 kasiček	 i	 zakoupením	
malých	dárečků,	děkujeme	panu	starostovi,	Ing.	Martinu	Malému,	
za	převzetí	záštity,	děkujeme	Městu	Prachatice	za	spolupráci	při	
akci,	 děkujeme	 technickým	 službám,	 informačnímu	 středisku	 v	
Prachaticích	 a	 upřímně	 děkujeme	 všem	 sponzorům,	 kteří	 nám	
věnovali	do	tomboly	všech	200	cen.
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	 Služba	zajišťuje	ošetřovatelskou	péči	v	domácnosti	pacienta.	
Musí	 ji	 předepsat	 praktický	 lékař	 a	 je	 hrazena	 ze	 zdravotního	
pojištění,	takže	ji	pacient	neplatí.	Tuto	zdravotní	péči	vykonávají	
v	pohodlí	domova	pacienta	 registrované	zdravotní	 sestry.	Není	
to	 služba	 určená	 jen	 seniorům,	 jak	 by	 se	 mohlo	 zdát.	 Může	 ji	
předepsat	lékař	i	mladému	pacientovi,	který	je	např.	po	operaci,	
který	 má	 vážné	 zdravotní	 znevýhodnění,	 jež	 mu	 znemožňuje	
docházet	do	zdravotnického	zařízení.	Mezi	nejčastější	zdravotní	
úkony,	 které	 je	 tato	 služba	 schopna	 zajisti,	 patří	 aplikace	 léčiv,	
nejčastěji	 injekčně,	 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.	 Jsme	
schopni	zajistit	i	péči	o	pacienta	v	terminálním	stadiu	nemoci.	
	 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	 v	 domácnosti.	 Služba	 může	 navazovat	
na	 hospitalizaci	 pacienta,	 může	 umožnit	 i	 dřívější	 ukončení	
hospitalizace	 pacienta.	 Služba	 je	 důležitá	 z	 hlediska	 prevence	
závažných	onemocnění	a	následné	hospitalizace.	

Charitní ošetřovatelská služba (home care)
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Služba 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	 –	 bérové	 vředy,	 chronické	
rány,	pooperační	rány,	poranění
•	 aplikace	 parenterální	 terapie	 –	 infúze	 –	 pro	 zajištění	
hydratace,	energetických	zdrojů,	léčba	bolesti	–	péče	o	epidurální	
či	spinální	katetr
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	 Naším	posláním	je	pomáhat	rodinám	v	nepříznivé	životní	
situaci.	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	pomůžeme	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	 rodin.	 Pomáhat	 můžeme	 i	 dětem,	 které	 samy	
požádají	o	pomoc.

Služba pro rodiny s dětmi
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	 Podporujeme	aktivní	trávení	volného	času	dětí,	zejména	z	
méně	podnětného	sociálního	prostředí.

	 Pomoc	 poskytujeme	 ambulantní	 formou	 nebo	 přímo	 v	
domácnosti.	

Cíle služby
•	 všestranný	 rozvoj	 dětí	 v	 rodinách,	 které	 se	 dlouhodobě	
ocitly		v	nepříznivé	sociální	situaci
•	 posílení	rodičovských	schopností	a	odpovědnosti
•	 správné	vedení	a	udržování	domácnosti
•	 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	 (i	 formou	
vysokoškolského	studia)	
•	 smysluplné	 trávení	 volného	 času	 dětí	 ze	 sociálně	
znevýhodněných	rodin
•	 vedení	řádného	způsobu	života

Cílová skupina
•	 rodiny	 s	 dětmi,	 jejichž	 vývoj	 je	 ohrožen	 v	 důsledku	
nepříznivé	 sociální	 situace,	 kterou	 rodiče	 nedokáží	 sami	 bez	
pomoci	překonat	(bydlení,	hospodaření,	dluhy,	nezaměstnanost,	
péče	o	dítě	…)
•	 rodiny	 s	 dětmi,	 jejichž	 vývoj	 je	 ohrožen	 v	 důsledku	
negativních	 jevů	 (narkomanie,	 kriminalita,	 prostituce,	 cílená	
nezaměstnanost	 a	 závislost	 na	 dávkách	 státní	 sociální	 podpory	
…)
•	 rodiny	s	dětmi,	které	nemají	v	důsledku	nepříznivé	situace	
rodiny	možnost	aktivně	a	zajímavě	trávit	volný	čas
•	 rodiny	s	dětmi	ohrožené	sociálním	vyloučením
•	 děti	 v	 nepříznivé	 sociální	 situaci	 (problémové	 vztahy	 v	
rodině,	 rozvrat	 rodičů,	 ztráta	 jednoho	 z	 rodičů,	 neprospěch	 ve	
škole,	problémy	s	vrstevníky,	s	dospělými	…)
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Služba zajišťuje tyto činnosti:

a)	 výchovné,	vzdělávací	a	aktivizační	činnosti
•	 pomoc	rodičům	při	péči	o	dítě,	při	výchově	dítěte
•	 nácvik	 dovedností	 spojených	 s	 vedením	 domácnosti,	 s	
hospodařením	rodiny
•	 pomoc	rodičům,	jejichž	děti	neprospívají	ve	škole
•	 pomoc	 dětem,	 které	 mají	 výchovné	 či	 prospěchové	
problémy	ve	škole	(poradenství,	doučování,	dohled	nad	přípravou	
do	školy)
•	 zájmové	 aktivity	 (taneční	 kroužek,	 výtvarné	 dílny,	 hry,	
výlety,	akce	při	příležitosti	svátků,	důležitých	událostí	v	roce)
•	 nácvik	 a	 upevňování	 sociálních	 dovedností	 dětí	 i	 rodičů	
(vedení	 k	 řádnému	 způsobu	 života,	 k	 slušnému	 chování,	 k	
slušnému	vyjadřování,	nácvik	komunikačních	dovedností	nutných	
při	hledání	zaměstnání,	bydlení,	při	jednání	na	úřadech)
b)	 zprostředkování	kontaktu	se	společenským	prostředím
•	 organizace	aktivit,	kde	se	kontakty	realizují	–	výlety,	veřejná	
vystoupení,	akce	pro	děti	a	rodiče
•	 doprovázení	dětí	na	jiné	zájmové	aktivity
c)	 sociálně	terapeutické	činnosti
•	 vedení	k	rozvoji	a	udržení	osobních	a	sociálních	schopností		
a	dovedností
d)	 pomoc	 při	 uplatňování	 práv,	 oprávněných	 zájmů	 a	 při	
obstarávání	osobních	záležitostí
•	 pomoc	 formou	 rady	 (v	 dluhové	 problematice,	 při	
problémech	s	bydlením,	při	hledání	zaměstnání,	v	oblasti	trestního	
práva	–	pomoc	se	zařízením	osobních	záležitostí	před	nástupem	
do	výkonu	 trestu	 jednoho	z	 rodičů,	během	výkonu	 trestu	 či	po	
návratu	z	výkonu	trestu)
•	 pomoc	 s	 porozuměním	 doručené	 úřední	 korespondence,	
pomoc	 s	 vlastní	 korespondencí	 adresované	 úřadům,	 institucím	
(sepsání	dopisu	na	úřad,	žádosti	apod.)
•	 krizová	 intervence	 –	 okamžitá	 pomoc	 rodinám	 (členům	
rodin),	které	se	ocitly	v	krizi	
•	 pomoc	či	podpora	při	jednání	s	úřady	a	institucemi
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e)	 potravinová	 pomoc	 –	 rodinám,	 které	 se	 ocitly	 v	 hmotné	
nouzi
f)	 poskytnutí	 nezbytného	 ošacení,	 zejména	 pro	 děti,	
prostřednictvím	charitního	šatníku

Realizované činnosti:
a)		 poradenství	a	pomoc	rodičům	při	péči	o	dítě	a	při	výchově	
dítěte	–	upevňování	rodičovských	kompetencí	probíhalo	po	celý	
rok	v	15	rodinách	(rady	jak	hovořit	s	dítětem,	jak	se	připravovat	
na	školní	výuku,	jak	trávit	volný	čas	s	dětmi,	jak	si	hrát,	.	.	.)
	 pomoc	 rodičům	 s	 předškolní	 a	 školní	 přípravou	 –	
realizováno	ve	27	rodinách	za	pomoc	psychologa,	speciálního	
pedagoga	 (rady	 ohledně	 jednání	 s	 dětmi,	 komunikační	
dovednosti,	 důležitost	 školní	 přípravy,	 rady	 jak	 vychovávat	
děti)
	 pomoc	 dětem,	 které	 mají	 výchovné	 či	 prospěchové	
problémy	 –	 celkem	 využilo	 28	 dětí.	 Pomoc	 dětem	 v	 oblasti	
sociálních	 schopností,	 chování	 a	 jednání,	 procvičování	
základních	dovedností	potřebných	při	vstupu	do	školy.	
	 nácvik	 dovedností	 spojených	 s	 vedením	 domácnosti,	 s	
hospodařením	rodiny	–	realizováno	po	celý	rok	ve	20	rodinách	
(společné	 plánování	 rodinného	 rozpočtu	 na	 každý	 měsíc,	
doporučení	jak	hospodařit	s	penězi,	korespondence	s	exekutory	
či	jinými	věřiteli,	řešení	splátkových	kalendářů)
	 poradenství	při	hledání	zaměstnání	–	celkem	tuto	možnost	
využilo	8	osob	(	pomoc	s	hledáním	volného	pracovního	místa,	
se	 sepsáním	 životopisu,	 žádosti	 o	 pracovní	 místo,	 psychická	
podpora	 před	 jednáním	 s	 potencionálním	 zaměstnavatelem.	
Pracovní	místo	nalezly	2	osoby.
	 poradenství	 a	 pomoc	 při	 hledání	 vhodného	 bydlení	 –	
byla	poskytnuta	 celkem	16	 rodinám	 (rady	 jak	podat	 žádost	 o	
městský	byt,	jak	vyhledat	dostupné	informace	o	možných	bytech	
k	pronájmu,	pomoc	se	 sepsáním	žádostí	o	přidělení	bytu	či	o	
umístění	 v	 azylovém	domě,	 podpora	při	 jednání	 na	 bytovém	
odboru,	 v	 azylovém	 domě.	 Celkem	 nový	 domov	 nalezly	 4	
rodiny.
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b)		 pracovně	výchovná	činnost	s	dětmi	
•	 maškarní	karneval	(17.	února)
•	 míčové	hry	(3.	srpna)
•	 mikulášská	besídka	(4.	prosince)
•	 taneční	soubor	Čhave	Devlestar	(20	osob)
•	 pomoc	 dětem	 v	 oblasti	 vzdělávání,	 nácvik	 sociálních	
dovedností	(komunikační	dovednosti,	porozumění	mezilidským	
vztahům,	řešení	vztahových	konfliktů)

Vystoupení tanečního souboru Čhave Devlestar

•	 vystoupení	 –	 Přehlídka	 romských	 tanců	 -	 Zámecké	
arkády	Vimperk	20.6.
•	 vystoupení	 –	 České	 Budějovice	 –	 Závěrečné	 setkání	 k	
ukončení	realizace	individuálního	projektu	Podpora	sociálních	
služeb	v	Jihočeském	kraji,	které	se	bude	konat	dne	19.7.2012	v	
KD	Slavie	v	Českých	Budějovicích

•	 ROMA	FEST	Vimperk	2012
	 Dne	20.	října	se	konal	v	Městském	kulturním	středisku	
ve	 Vimperku	 III.	 ročník	 romského	 festivalu	 hudby	 a	 tance,	
který	opakovaně	na	podzim	pořádá	Oblastní	charita	Vimperk.	
Účinkující	i	diváky	přišel	pozdravit	pan	starosta	Města	Vimperk,	
Ing.	Bohumil	Petrášek,	na	vystoupení	se	přišla	podívat	i	členka	
Rady	Města	Vimperk,	 paní	 Věra	Vávrová.	 Letos	 se	 na	 pódiu	
vystřídaly	čtyři	taneční	soubory	(Čhave	Devlestar	z	Vimperka,	
Romano	 jiloro	 z	Vimperka,	 Roma	 star	 z	Volar	 a	 Terne	 čhave	
z	Českého	Krumlova).	K	poslechu	a	tanci	dále	zahrála	romská	
kapela	Mistrál	 z	 Volar.	 Každý	 taneční	 soubor	 předvedl	 čtyři	
tance,	 jeden	 soubor	 připravil	 i	 pěvecké	 vystoupení.	 Diváky	
zaujaly	nejen	tradiční	romské	čardáše,	ale	i	taneční	vystoupení	
na	současnou	moderní	hudbu.	Opravdu	celý	sál	pak	roztleskaly	
velmi	temperamentní	tanečnice	z	Českého	Krumlova.	Přehlídky	
se	zúčastnilo	více	 jak	80	vystupujících,	převážně	z	 řad	dětí,	 a	
více	jak	sto	diváků.	
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	 Na	nezbytné	náklady	spojené	s	organizací	akce,	konkrétně	
na	občerstvení	pro	vystupující	děti,	nám	přispěly	tři	vimperské	
firmy:	Věra	Vávorvá	–	VAVI,	IT	Profi,	s.	r.	o.	a	MAREK	SPORT	
f.	o..	Sponzorům	tímto	srdečně	děkujeme.	

•	 festival	 romských	 tanců	 „Roztančené	 školy“	 Praha	
27.11.
•	 mikulášská	besídka		4.12.

c)		 sociálně	 terapeutické	 činnosti	 byla	 poskytnuta	 u	 38	
osob	 formou	 sociální	 terapie	 a	 krizové	 intervence.	 Uživatelé	
díky	 těmto	metodám	 	nalezli	 zdroje	k	 řešení	 svého	problému	
a	začlenili	se	zpět	do	běžného	života.	Hlavními	problémy	byli	
vztahy	 v	 rodině,	 partnerství,	 	 ztráta	 smyslu	 života,	 deprese,	
úzkosti,	sebepoškozování,	sebevražedné	jednání,…..

d)		 pomoc	při	uplatňování	práv,	 oprávněných	zájmů	a	při	
obstarávání	osobních	záležitostí,	pomoc	při	 jednání	 s	úřady	–	
celkem	25	rodin
•	 podpora	 rodičů	 při	 jednání	 na	 úřadech	 –	 úřad	 práce,	
odbor	bytový,	odbor	sociálně	právní	ochrany	dětí
•	 podpora	 při	 písemné	 či	 telefonické	 komunikaci	 s	
exekutory,	soudy,	věřiteli	
•	 podpora	 rodičů	 při	 zajištění	 bydlení	 –	 komunikace	 s	
azylovými	domy
•	 podpora	rodičů	při	jednání	s	dětskými	domovy

e) 	 potravinová	pomoc	–	byla	poskytnuta	36	osobám.	Rodiny,	
které	žijí	na	hranici	hmotné	nouze	odebíraly	potraviny	(mouku,	
sušené	mléko,	těstoviny).
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Program Sova
	 Projekt	byl	zaměřen	na	podporu	dětí	z	rodin	ohrožených	
sociálním	 vyloučením.	 Pomoc	 byla	 poskytována	 dětem,	 které	
neprospívají	ve	 škole	nebo	mají	problémy	s	 chováním	ve	 škole.	
Zajišťovali	jsme	dětem	doučování	problematického	učiva	pomalým	
tempem,	hravou	formou	dle	potřeby	i	podle	rad	psycholožky	či	
speciální	pedagožky.	Každé	dítě	mělo	stanovenou	dobu,	na	kterou	
bylo	objednáno,	a	věnovala	se	mu	naše	pracovnice	individuálně.	
Každé	 dítě	mělo	 sestavený	 individuální	 plán,	 dle	 kterého	 jsme	
postupovali.	 Plán	 byl	 pravidelně	 vyhodnocován.	 Tato	 aktivita	
byla	realizována	v	pondělí,	ve	středu	a	v	pátek	od	13	do	16	hodin.	
Konzultace	se	speciální	pedagožkou	probíhaly	ve	středu	mezi	16.	
a	18.	hodinou	a	s	psycholožkou	ve	čtvrtek	mezi	14.	a	16.	hodinou.	
Kromě	 doučování	 bylo	 poskytováno	 rodičům	 poradenství	 při	
problémech	dětí	s	chováním.	
	 Díky	 naší	 službě	 dosáhly	 děti	 zapojené	 do	 programu	
lepších	výsledků,	konzultovali	jsme	výsledek	s	příslušnými	učiteli,	
doučování	pomohlo	několika	dětem	zvládnout	opravné	zkoušky	
a	 pokračovat	 v	 další	 školní	 docházce	 bez	 opakování	 ročníku.	
Děti,	které	se	pravidelně	nedostavovaly,	měly	výsledky	horší.	Dle	
zpětné	vazby	od	rodičů	a	učitelů	těchto	dětí	pokládáme	projekt	za	
úspěšně	realizovaný.	
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Vyhodnocení projektu:
Počet	doučovaných	dětí:	56
Počet	dětí,	kterým	se	zlepšil	prospěch:17
Počet	 dětí,	 které	 nedocházely	 pravidelně	 a	 výsledky	 neměly	 –	
prospěch	se	nezlepšil/zhoršil:	13
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Projekt Roma star
	 Cílem	projektu	bylo	zajištění	činnosti	romského	folklorního	
tanečního	 souboru	 Roma	 Star	 ve	 Volarech.	 Taneční	 soubor	 ve	
Volarech	funguje	od	roku	2007,	úzce	spolupracuje	s	vimperským	
souborem	Čhave	Devlestar,	oba	soubory	se	zúčastňovaly	soutěží,	
přehlídek,	 Volarský	 soubor	 Roma	 Star	 potřeboval	 odbornější	
vedení,	někoho,	kdo	by	činnost	organizačně	řídil,	získal	fi	nanční	
zdroje	na	jejich	činnost,	řádně	veškeré	příjmy	vyúčtoval	a	zajistil	
nutné	materiální	podmínky	pro	fungování	souboru.	Toto	v	roce	
2012	zajišťovala	právě	Oblastní	charita	Vimperk.
	 Volarský	 soubor	 má	 velkou	 přednost,	 a	 to	 tu,	 že	 tančí	
na	 živou	 hudbu,	 kterou	 si	 zajišťují	 samotní	 Romové	 (skupina	
Mistrál).
V	 roce	2012	 jsme	pořídili	 členům	souboru	nové	pěkné	 jednotné	
kostýmy.
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	 V	 rámci	 projektu	 Oblastní	 charity	 Vimperk	 (sociálně	
aktivizační	služby	pro	rodiny	s	dětmi)	jsme	ve	Volarech	poskytovali	
i	následující	sociální	služby,	které	řeší	nepříznivou	situaci	Romů	
ve	Volarech:

a)	 poradenství	 rodičům	 (	 radíme,	 jak	 se	 řádně	 starat	o	dítě,	
aby	bylo	připraveno	do	školy,	jak	organizovat	čas	dítěti	…)
b)	 podpora	 rodičů	 při	 vedení	 domácnosti,	 při	 jednání	 na	
úřadech	či	ve	školských	zařízeních
Zprostředkování	kontaktů	se	společenských	prostředím
a)	 poradenství	při	hledání	zaměstnání
Sociálně	terapeutické	činnosti
a)	 pomoc	 a	 podpora	 v	 dluhové	 problematice	 (	 písemná	
komunikace	s	exekutory	,	tvorba	splátkového	kalendáře)
b)	 zprostředkování	 kontaktu	 mezi	 uživatelem	 a	 lékařem	
(psychiatr)	–	konzultace		sociální	pracovnice	s	lékařkou	–	navazuje	
sociální	terapie,	kterou	se	snažíme	dosahat	změn	chování	uživatele	
a	jeho	sociální	okolí

	 V	 novém	 projektu	 Roma	 Star	 jsme	 podpořili	 činnost	
tanečního	souboru	ve	Volarech.	Děti	se	pravidelně	zúčastňovaly	
zkoušek	 souboru,	 při	 veřejných	 vystoupeních	 se	 učily	
kultivovanějšímu	chování,	účastnily	se	kulturních,	společenských	
akcí,	 které	 by	 jinak	 ani	 nepoznaly.	Dalším	přínosem	 činnosti	 je	
to,	že	většinová	společnost	má	možnost	na	vystoupeních	poznat	
romskou	kulturu,	 tradice	a	vidět	Romy	 jinak,	než	 je	obvyklé	ve	
zpravodajstvích	v	televizi.	Veřejnost	tak	může	vidět,	že	Romové	
nejsou	jen	ti,	kteří	žijí	z	dávek,	dělají	nepořádek,	páchají	trestnou	
činnost.	 Činnost	 souboru	 byla	 důležitá	 i	 pro	 dospělé	 členy,	
muzikanty,	kteří	děti	naživo	doprovázejí.	 I	 tito	dospělí	 tak	mají	
možnost	dělat	smysluplnou	činnost.
	 Během	 tanečních	 zkoušek,	 organizačních	 setkání,	 cest	 na	
vystoupení	a	během	veřejných	vystoupení	jsme	se	snažili	působit	
na	vytváření	lepších	životních	návyků.	
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Personální zajištění:
•	 zkoušky	souboru,	organizační	schůzky,	veřejná	vystoupení	
zajišťovaly	2	sociální	pracovnice
•	 nácvik	 choreografie,	 tanečních	 kroků	 zabezpečil	 jeden	 z	
dospělých	Romů

Formy práce:
•	 zkoušky	 souboru,	 veřejná	 vystoupení,	 organizační	
schůzky
•	 kulturní	akce	(soutěže,	přehlídky	folklorních	souborů)

Další  zabezpečení projektu:
•	 prostory	–	pronájem	prostoru.	v	tělocvičně	základní	školy	
ve	Volarech	

Časový harmonogram:
•	 zkoušky	souboru	po	celý	rok	minimálně	2	hodiny	týdně
•	 sociální	služby	po	celý	rok
•	 19.	 5.	 účast	 na	 soutěži	 romských	 tanečních	 souborů	 v	
Táboře	
•	 21.	7.	veřejné	vystoupení	na	romském	festivalu	Kerekate	v	
Táboře
•	 18.	 8.	 –	 veřejné	 vystoupení	 na	 slavnostech	 dřeva	 ve	
Volarech
•	 2.	 10.	 veřejné	 vystoupení	 v	 Prachaticích	 –	 sál	Národního	
domu	–	v	rámci	30	dní	pro	neziskový	sektor
•	 20.	 10.	 –	 festival	 ROMA	 FEST	 Vimperk	 –	 veřejné	
vystoupení	
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Roma fest Vimperk 2012

Slouží	jako	sběrna	šatstva,	prádla	či	drobných	domácích	předmě-
tů	pro	potřebné	občany.	Činnost	zajišťují	dobrovolníci.

Charitní šatník
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HOSPODAŘENÍ OCH VIMPERK 
V ROCE 2012
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Složení Rady OCH Vimperk v roce 2012:

Mgr. Dana Marková 
Dana Sovová 

Mgr. Michal Pulec 
Alena Havelková 

Mgr. Eva Braumová 
Ivana Voráčková 
Ladislav Marek 
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Děkujeme těmto dárcům, sponzorům:  

Ing.	B.	Petrášek
Jan	Šmrha
PhDr.	Miroslav	Frnoch
Richard	Ruman
p.	Bělohubá
IT	Profi,	s.	r.	o.
MAREK	SPORT	f.	o.
VAVI	
Alena	Lorencová
Mgr.	Milan	Kanta
Diecézní	charita	České	Budějovice
Farní	charita	Boršov	nad	Vltavou
p.	J.	Kohoutová

SEZNAM SPONZORŮ – benefiční akce 
Den pro pečovatelskou službu v Prachaticích

Bártová	Růžena	–	barvy	–	laky	
Beer	Oldřich	–	potraviny	Prachatice
Bell	vista	–	kadeřnictví
Bytové	doplňky	DECORÉ	
ČSOB	a.	s.	–	Prachatice
ERA	poštovní	spořitelna	Prachatice
Elektro	Chalupa	Václav	
FONKA	s.	r.	o.	
GE	Money	bank	Prachatice
Hanišová	Blažena	
HERBA	Marie	Hettnerová	
Kavárna	DURAS	
KOMA	systém	s.	r.	o.	
Konvičný	Pavel	
Květinka	–	p.	Veselá	
Machoňová	Jitka
MUDr.	Kohútová	Růžena
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Obchodservis	Prachatice	s.	r.	o.
Pneuservis	NO-JI-CO	s.	r.	o.
Prenesta	s.	r.	o.
Restaurace	U	jelena
Ritterová	Marie
Svíčky	„U	Barborky“
UENO
Wüstenrot	(p.	Koblencová	Milada)
Zdravotní	prodejna	–	p.	Hynštová
ZZV	Prachatice

SEZNAM SPONZORŮ – benefiční akce 
Bavíme se a pomáháme 
na podporu Domu klidného stáří Pravětín
MĚSTO	VIMPERK
JIHOČESKÝ	KRAJ
FIREDATA-	JAROSLAV	BRABEC																																																				
KLENOTNICTVÍ	KANTO
DROGERIE	ZDÍKOV-	JANA	
ŠOCHMANOVÁ
ELEKTRO	VÁCHA	s.r.o.
MAREK	SPORT	
JEDNOTA	VIMPERK
KVĚTINÁŘSTVÍ	ANIČKA	
OČNÍ	OPTIKA	SPIEGEL	
DROGERIE		POHAN
R+K	PODLAHOVÉ	STUDIO	
KL	STAVOPLAS	STACHY
SDH	Vimperk
Policie	ČR
DZS	Vimperk	s.	r.	o	
PAPÍRNICTVÍ	IRENA	FRAJKOROVÁ,	
VIMPERK
KOMERČNÍ	BANKA	VIMPERK
S&S	TRADING,	VIMPERK
KVĚTINÁŘSTVÍ	JANDOVÁ	ZDEN,	
VIMPERK
POTRAVINY	BENEŠ	-	STACHY
PCI	PROFESIONALY	PODLAHOVÉ	
KRYTINY	MILOŠ	KOHOUT
BENZINOVÁ	PUMPA	ZDÍKOVEC
KVINT	s.r.o.	-		VLACHOVO	BŘEZÍ
ZLATNICTVÍ	VIMPERK								

SHS	VENDETTA
MEGABIT	
ESTUARY	HIGH	TIDE																																						
HOTEL	ZLATÁ	HVĚZDA,	VIMPERK
MěKS	VIMPERK
EPIGON	–	KABELOVÁ	TELEVIZE
ČESKÝ	ROZHLAS	ČESKÉ	BUDĚJOVICE
VÍTOVCOVI
ZBRÁNKOVI		PŘÍBRAM
LÉVOVI	MIŘETICE		
ŠVARCOVI	Z	MICHALOVA
ZÍDKOVI	Z	VIMPERKA
I.	ŠIMKOVÁ
ŽIŽKOVI
V.	PECHOVÁ	Z	PĚČNOVA
J.KUČEROVA	Z	VIMPERKA
J.	HUBÁČKOVA	Z	PRAVĚTÍNA
J.	KOPŘIVOVA	Z	VOLAR
PANÍ	ŠILHOVA	ZE	STACH
M.	TŮMOVA	Z	VIMPERKA
J.	KRŠŇAKOVA	Z	BOROVÝCH	LAD
A.	SLAVÍČKOVÁ	ZE	ZÁBRDÍ
A.	ŠKOPKOVÁ	Z	VIMPERKA
KATEŘINA	WICH
A.	ŠKOPKOVÁ	Z	MALENIC
D.	JIROUŠKOVÁ																																									
M.	PSUTKOVA
OSA	



60

Tříkrálová sbírka 2012
Výtěžek:	138.077,-	Kč

Akce - poděkování koledníkům
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Děkujeme těmto institucím za poskytnutí dotace/grantu:
Ministerstvo	 práce	 a	 sociálních	 věcí,	 dotace	 poskytovatelům	
sociálních	služeb	

Jihočeský	kraj	v	grantovém	programu	:
•	 PODPORA	 SLUŽEB	 NEDEFINOVANÝCH	 V	 ZÁKONĚ	
Č.	 108/2006	 SB.,	 O	 SOCIÁLNÍCH	 SLUŽBÁCH	 -	 Opatření	 č.	
2	 -	 Podpora	 dobrovolnické	 činnosti	 v	 pobytových	 zařízeních	
sociálních	 služeb	 	 a	 Podpora	 svépomocných	 aktivit	 zdravotně	
postižených	a	 seniorů,	včetně	podpory	procesu	 integrace	 těchto	
osob	v	nepříznivé	sociální	situaci	
•	 PODPORA	SOCIÁLNÍCH	SLUŽEB	–	Opatření	č.	1	-	Domovy	
pro	seniory	(§	49	zák.	č.	108/2006	Sb.,	o	sociálních	službách)	
•	 PODPORA	 SOCIÁLNÍHO	 ZAČLEŇOVÁNÍ	 OSOB	
OHROŽENÝCH	 SOCIÁLNÍM	 VYLOUČENÍM	 NA	 ÚZEMÍ	
JIHOČESKÉHO	KRAJE	V	ROCE	 2012	 -	OPATŘENÍ	 1:	 Podpora	
fakultativních	služeb	a	podpůrných	aktivit	osobám	a	rodinám	v	
dlouhodobé	nebo	akutní	sociální	krizi
Ministerstvo	kultury	v	Programu	Podpora	integrace	příslušníků	
romské	menšiny

Město	Vimperk,	finanční	podpora	projektů:	Charitní	pečovatelská	
služba	–	Vimperk		a	Služba	pro	rodiny	s	dětmi	
Město	Prachatice,	finanční	podpora	pečovatelské	služby	
Obec	Čkyně,	finanční	podpora	pečovatelské	služby
Obec	Stachy,	finanční	podpora	pečovatelské	služby	
Obec	Zdíkov,	finanční	podpora	pečovatelské	služby
Obec	Lčovice,	finanční	podpora	pečovatelské	služby
Obec	Zálezly,	finanční	podpora	pečovatelské	služby
Obec	Bohumilice,	finanční	podpora	pečovatelské	služby
Obec	Vacov,	finanční	podpora	pečovatelské	služby
Obec	Nicov,	finanční	podpora	pečovatelské	služby
Obec	Sv.	Maří,	finanční	podpora	pečovatelské	služby
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