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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/25

Registrace	nestátního	zdravotnického	zařízení	domácí	péče:
  Okresní úřad v Prachaticích – referát zdravotnictví 
  č. j.: 15/zdrav/1992
  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 



Slovo úvodem

Vážení	čtenáři,
	 Oblastní	 charita	Vimperk	má	za	 sebou	další	 rok	práce,	 je	 čas	
se	zastavit	a		ohlédnout	se	za	tím,	čeho	jsme	dosáhli	v	oblasti	posky-
tování	 sociálních	 a	 zdravotních	 služeb,	 co	 se	 nám	 podařilo,	 co	 by-
chom	 chtěli	 zlepšit,	 jak	 bychom	 chtěli	 naši	 činnost	 dále	 rozvíjet.	
	 Počátky	vimperské	charity	spadají	do	roku		1990.	V	tomto	roce	
začalo	pět	zdravotních	sester	poskytovat	domácí	péči	ve	spolupráci	s	
MUDr.	Svatošovou	a	pražskou	charitou.	V	roce	1991vznikla	ve	Vimperku	
Farní	charita	Vimperk	jako	neziskové	účelové	zařízení	římskokatolické	
církve.	Domácí	péči	poskytovanou	zdravotními	sestrami	charita	rozšířila	
o	pečovatelskou	službu	v	domácnostech	nejprve	s	jednou	pečovatelkou,	
postupně	narůstal	počet	klientů	a	pracovnic.		V	roce	1995	po	rekonstruk-
ci	objektu	bývalé	školy	v	Pravětíně	u	Vimperka,	který	vimperské	charitě	
darovalo	město	Vimperk,	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	po	zrušení	denního	stacionáře	z	
důvodu	malé	poptávky	po	této	službě	se	zvýšila	kapacita	domova	na	36	
lůžek.	Od	roku	2004	do	roku	2007	se	postupně	rozšiřovala	působnost	
pečovatelské	 služby	 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.	
	 Jsme	 organizace,	 která	 v	 duchu	 „caritas“	 (což	 česky	 zna-
mená	milosrdná	 láska)	 podporuje	 osoby,	 které	 se	ocitají	 v	 nepříznivé	
životní	 situaci,	 nabízí	 široké	 spektrum	 služeb,	 jejichž	 činnost	 si	 Vám	
dovolím	 na	 následujících	 stránkách	 této	 výroční	 zprávy	 představit.	
	 Začátek	 roku	 2011	 byl	 pro	 nás	 velmi	 náročný.	 V	 souvislosti	 s	
ukončením	 terénních	 sociálních	 a	 zdravotních	 služeb	 poskytovatele	
BH	-	Nemocnice	Vimperk,	a.	s.	 jsme	 rozšířili	 kapacitu	pečovatelské	a	
ošetřovatelské	služby	hlavně	na	Vimpersku,	Zdíkovsku	a	Stašsku.	Od	
1.	 ledna	 jsme	 nejprve	 	 rozšířili	 pečovatelskou	 službu,	 uzavřeli	 jsme	
smlouvy	o	poskytování	pečovatelské	služby	s	84	novými	uživateli,	za	celý	
rok	jsme	zajistili	pečovatelskou	službu		šesti	stům	klientů.	Od	1.	února	
jsme	přijali	do	péče	v	rámci	ošetřovatelské	služby	nových	91	pacientů.	
Celkem	naše	zdravotní	sestry	ošetřily	za	rok	v	domácnostech	456	osob.
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	 Kromě	 uvedených	 terénních	 služeb	 jsme	 nadále	 poskytova-
li	 pobytovou	 službu	 v	 domově	 pro	 seniory	 v	 Pravětíně,	 pokračovali	
jsme	 ve	 snaze	 neustále	 zkvalitňovat	 službu,	 pracovat	 s	 novými	 kon-
cepty	 péče.	 Dále	 v	 roce	 2011	 pokračovaly	 projekty	 zaměřené	 na	
rodiny	s	dětmi	(Služba	pro	rodiny	s	dětmi	a	mateřské	centrum	Budulínek).	
	 Celkem	 zajišťovalo	 činnost	 v	 jednotlivých	 službách	 80	
zaměstnanců,	 rozpočet	 organizace	 v	 roce	 2011	 přesáhl	 27	 mil.	 Kč.
	 Co	 nelze	 vyjádřit	 v	 číslech	 je	 však	 to,	 kolik	 empatie,	
ochoty,	 vlídnosti,	 toleranci	 či	 trpělivosti	 jednotliví	 pracovníci	
vložili	 do	 své	 práce.	 Jsem	 vděčná	 za	 pracovní	 tým,	 na	 který	 se	
mohu	 spolehnout,	 jsem	 vděčná	 za	 to,	 že	 v	 něm	 jsou	 lidé,	 kteří	
chápou	 svou	 práci	 jako	 poslání.	 	 Upřímně	 jim	 za	 to	 všem	 děkuji.
	 Na	 závěr	 bych	 chtěla	 poděkovat	 všem	 poskytovatelům	
dotací	 či	 grantů:	 Ministerstvu	 práce	 a	 sociálních	 věcí,	 Úřadu	 vlády	
pro	záležitosti	 romské	komunity,	Ministerstvu	kultury	ČR,	Úřadu	práce	
v	 Prachaticích,	 Jihočeskému	 kraji,	 Městu	 Prachatice,	 Městu	 Volary,	
Městu	Vimperk,	Obci	Čkyně,	Obci	Stachy,	Obci	Zdíkov,	Obci	Lčovice,	
Obci	 Zálezly,	Obci	Bohumilice,	Obci	Vacov	a	Obci	Nicov.	Dále	 děkuji	
všem	 individuálním	 dárcům,	 kteří	 nám	 finančně	 přispěli	 na	 činnost.	
Děkuji	 také	 panu	 faráři	 Mgr.	 M.	 Pulcovi	 a	 panu	 jáhnovi	 J.	 Filipovi	
za	 zajišťování	 duchovních	 služeb	 va	 našem	 domově	 pro	 seniory.
	 Závěrem	 bych	 chtěla	 popřát	 našim	 uživatelům,	 všem	
pracovníkům	 charity,	 všem	 pracovníkům	 výše	 uvedených	 insti-
tucí	 i	 všem	 individuálním	 dárcům	 pokoj	 a	 radost	 v	 srdci,	 protože	
s	 pocitem	 pokoje	 a	 radosti	 lze	 překonat	 všechny	 těžkosti.			

	 	 	 	 	 	 											Mgr.	Dana	Marková
ředitelka	Oblastní	charity	Vimperk



Dům klidného stáří Pravětín

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

	 Domov	se	nachází	v	malé	obci	Pravětín	u	Vimperka	v	Chráněné	kra-
jinné	oblasti	Šumava.	

 

 

 

	 Posláním	Domu	klidného	stáří	Pravětín	je	poskytovat	ubytování	a	sociální	
služby	seniorům,	kteří	se	nemohou	sami	o	sebe	postarat	z	důvodu	nemoci	či	zdra-
votního	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.		

	 Služby	 v	 domově	 jsou	 určeny	 seniorům,	 kteří	 potřebují	 pravi-
delnou	 pomoc	 jiné	 fyzické	 osoby	 při	 úkonech	 péče	 o	 vlastní	 osobu	
převážnou	 část	 dne	 a	 jejichž	 potřeby	 nelze	 zajistit	 prostřednictvím	 teré-
nní	 pečovatelské	 služby	 nebo	 rodiny.	 Přijímáme	 seniory	 se	 zdravotním	
postižením	 tělesným,	 smyslovým	 i	 psychickým.	 Přijímáme	 i	 osoby	 trpící	
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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	osob-•	
ních	záležitostí

Zařízení prošlo úspěšně inspekcí kvality sociálních služeb, splňuje 
všechna kritéria standardů kvality. 

Domov	má	pouze	36	lůžek,	jedná	se	o	malé	zařízení	rodinného	typu.
Poskytujeme	ubytování	v	příjemném	prostředí	
v	jednolůžkových	a	dvoulůžkových	pokojích	(balkon,	sociální	zařízení).
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	 V	 našem	 domově	 respektujeme	 maximálně	 individuální	 potřeby	
klientů	 (dobu	 vstávání,	 trávení	 volného	 času,	 volbu	 jídelníčku	 apod.)
	 Domov	 se	 nachází	 v	 klidném	 prostředí	 mimo	 město	 s	
krásným	 výhledem	 na	 Šumavu,	 na	 stádo	 daňků	 či	 pasoucí	 se	 koně.	

	 Počet	 pracovníků	 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	kvalifikovaná	zdravotní	sestra.
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V domově zavádíme 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	(pomocí	vůní,	známých	předmětů	aktivizujeme	smys-•	
lové	vnímání,	vzpomínky,	zážitková	terapie)
využívání	moderních	terapeutických	pomůcek	•	

Snažíme	se	zapojovat	uživatele	do	společenského	života	dle	jejich	dosavad-
ních	zvyklostí,	i	když	jsou	zdravotně	znevýhodněni.	

Služby	poskytuje	kvalifikovaný	personál	s	empatickým,	vlídným	přístupem.
 

Vytváříme	maximálně	prostor	pro	možnost	vlastního	rozhodování.

Pracovníci	se	pravidelně	vzdělávají.
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Návštěvy	mají	možnost	přicházet	do	domova	v	jakoukoli	dobu,	jsme	otevřeni	všem.

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

Cílem	 poskytované	 péče	 je	 pochopit	 potřeby	 klienta,	 porozumět	 mu	 a	
na	 základě	 toho	 mu	 poskytnout	 službu	 dle	 jeho	 individuálních	 zvyklostí.		

Kalendář akcí v domově v roce 2011

	 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:

27.	2.		 	 kulturní	program	Hašlerovy	písničky	(v	domově)
12.	3.			 	 masopustní	posezení	(v	domově)
30.	4.		 	 vystoupení	vimperských	mažoretek	(v	domově)
30.	5.		 	 pouť	domova	sv.	Zdislavy,	slavnostní	mše	svatá,	posezení	

s	občerstvením	a	harmonikou	(v	domově)
15.	6.		 	 divadelní	představení	Zlatovláska	(v	Městském	kulturním	

středisku	ve	Vimperku)
22.	6.		 	 ZŠ	Vacov	–	pěvecké	vystoupení	dětí	(v	domově)
26.	6.		 	 Setkání	s	písničkou	(v	Městském	kulturním	středisku	

ve	Vimperku)
		8.	9.		 	 sportovní	hry	v	domově	pro	seniory	v	Kůsově
28.	9.		 	 návštěva	pouti	v	Budilově
		6.	10.			 vystoupení	Pepíka	Nauše	(v	Městském	kulturním	středisku	ve		
	 	 	 	 Vimperku)
12.	10.			 beseda	s	cestovatelem	a	promítání	–	Mexiko	(v	domově)
18.	10.			 výlet	po	Šumavě	–	Chalupská	slať,	Svinná	Lada
23.	11.			 beseda	s	cestovatelem	-	Zakarpatská	Rus,	Šumava		

(v	domově)
		5.	12.			 mikulášská	nadílka	(v	domově)
		6.	12.			 pěvecké	vystoupení	ZŠ	Vacov	(v	domově)
15.	12.			 posezení	s	harmonikou
19.	12.			 pěvecké	vystoupení	Sociální	pohody	Javorník	(v	domově)
20.	12.			 adventní	odpoledne	(v	domově)
22.	12.	 	 vystoupení	ZŠ	Šumavské	Hoštice	(v	domově)
31.	12.			 silvestrovské	posezení	s	harmonikou	(v	domově)
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Kromě	uvedených	akcí	dvakrát	do	měsíce	pořádáme	odpoledne	s	harmon-
ikou,	někdy	je	toto	posezení	spojeno	s	oslavou	narozenin	našich	uživatelů.		

	 V	 domově	 pro	 seniory	 jsme	 zajišťovali	 činnosti	 dle	 §	 49	 zákona	 č.	
108/2006	 Sb.,	 o	 sociálních	 službách,	 realizace	 probíhala	 dle	 zavedených	
standardů	kvality.	Se	zájemcem	o	službu	jednáme	o	potřebách	a	osobních	cí-
lech,	informujeme	zájemce	o	všech	aspektech	pobytové	služby,	poté	s	uživateli	
uzavíráme	smlouvy	o	poskytování	služby	v	domově	pro	seniory.	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,	 infor-
mace	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	nezávis-
lého	 odborníka.	 Vzdělávání	 probíhalo	 dle	 plánů	 profesního	 rozvoje	 každého	
pracovníka.	 V	 zařízení	 probíhalo	 hodnocení	 kvality	 poskytované	 služby.	
Projekt	byl	realizován	díky	dotaci	MPSV.

 Člověk	 se	 narodí	 jako	 bezbranný	 kojenec,	 odkázaný	 na	 pomoc	
druhých	 lidí.	Bez	pomoci	by	přežil	sotva	den,	dva.	Hýčkán	 láskou	 rodičů,	 je-
jich	otevřenými	dlaněmi,	porozuměním,	radami	a	vlídným	slovem	je	provázen	
životem.	Někdy	se	setkává	v	dobré	víře	s	ostřejším	a	důrazným	napomenutím,	
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které	zabrání	zranění	jak	fyzickému,	tak	psychickému.	Vždy	okolo	sebe	najde	
někoho,	na	koho	se	může	obrátit	v	době,	kdy	se	vše	daří,	 	ale	 i	když	zrovna	
„slunce	nesvítí.“	Stále	 je	mu	někdo	oporou,	na	 	 kterou	se	může	spolehnout.	
	 Z	kojence	se	pomalu	stává	školák,	mladá	osobnost	s	jasným	názorem	na	
život.	Poté	následuje	pomalé	vplutí	do	etapy	zaměstnání,	která	s	sebou	přináší	
nové	přátele,	mnohdy	se	zde	najde	kamarád	na	celý	zbytek	života.	Kamarád,	který	
je	tu	vždy,	když	je	potřeba,	když	se	cítíme	být	silní	a	veselí,	ale	i	slabí	a	smutní.	Ka-
marád,	kterému	můžeme	sdělovat	svá	nejniternější	přání,	své	tajnosti	a	prosby.
	 Člověk	 je	 obklopen	 svou	 rodinou,	 kamarády,	 vším	 co	 má	 rád.	 Jen	
zřídka	se	stane,	že	by	se	do	této	chvíle	cítil	osamělý,	nepochopený,	bez	lásky.	
Leč	v	životě	nastává	také	doba	stárnutí.	Tato	chvíle	je	pro	mnohé	velice	těžká.	
A	 to	 nejen	 proto,	 že	 s	 věkem	 přicházejí	 ruku	 v	 ruce	 různé	 zdravotní	 komp-
likace.	Tělesná	schránka	je	dlouhým	životem	opotřebovaná.	V	nemalé	míře	je	
pošramocena	i	duše.	A	co	hlavně,	pomalu	zůstáváme	sami.	Díky	tomu,	že	sami	
být	chceme	nebo,	a	 to	především,	že	 rodinní	příslušníci	nemohou	z	 různých	
důvodů	zajistit	péči	v	takové	míře,	jakou	stárnoucí	člověk	potřebuje.	Pracovní	
vytíženost,	 bytové	 podmínky,	 vzdálenost	 bydliště,	 finanční	 zabezpečení,	 od-
borná	 zdravotní	 péče	 a	 další.	 Toto	 jsou	mnohé	 důvody,	 kdy	 je	 rodina	 post-
avena	před	těžké,	zásadní	rozhodnutí.	Přicházejí	s	otázkou:	„Co	bude	dále?“	
	 V	 tuto	 chvíli	 vstupují	 na	 řadu	 domovy	 pro	 seniory,	 domy	 s	
pečovatelskou	 službou	 a	 podobné	 instituce,	 které	 o	 seniora	 pečují	 a	 starají	
se	o	zabezpečení	jeho	zdraví,	stravy	a	pohody.	Ale	život	se	nezakládá	jen	na	
těchto	potřebách.	Život	se	především	musí	žít	a	právě	 toto	nabízí	Dům	klid-
ného	 staří	 v	Pravětíně.	Dům	plný	pochopení	 a	 klidu.	Dům,	 kde	 starý	 člověk	
zase	nachází	pevnou	zem	pod	nohama,	kde	spousta	seniorů	opět	začíná	žít	
a	kde	se	nezřídka	stává,	že	se	zrodí	nové	kamarádství	a	někdy	i	nové	vztahy.
Vždyť	 zdravotní	 péče	 není	 vše,	 každý	 potřebuje	 lásku,	 klid	 a	 přátelství.	

Jana	Brabcová,	Alena	Škopková,	DiS.



Věková struktura uživatelů služby

Složení uživatelů podle stupně závislosti

Počet uživatelů v roce 2011
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Ekonomické údaje 2011
Dům klidného stáří Pravětín
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Pečovatelská služba

	 Posláním	 pečovatelské	 služby	 Oblastní	 charity	 Vimperk	 je	 poskyto-
vat	podporu	či	pomoc	lidem,	kteří	mají	sníženou	soběstačnost	z	důvodu	věku,	
nemoci	či	zdravotního	postižení	nebo	kteří	se	ocitli	v	nepříznivé	sociální	situaci.
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	 Podporujeme	uživatele	služby	v	rozvíjení	vlastních	schopností,	samo-
statnosti	při	sebeobsluze,	péči	o	domácnost,	při	řešení	své	situace	vlastními	sila-
mi.	Podporujeme	uživatele,	aby	mohli	i	v	náročných	životních	situacích	spojených	
se	samotou,	stářím,	nemocí	či	zdravotním	postižením	zůstat	ve	svém	domácím	
prostředí,	aby	při	zabezpečení	jejich	biologických,	psychických,	sociálních	i	du-
chovních	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,	so-
ciálních	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 činnosti: 

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

Poskytujeme tyto fakultativní činnosti:

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

	 Služby	 jsme	 poskytovali	 ve	 vymezeném	 čase	 v	 domácnos-
tech	 či	 v	 zařízeních	 sociálních	 služeb	 v	 těchto	 městech	 (obcích):
Vimperk,	Borová	 Lada,	Nové	Hutě,	 Zdíkov,	Stachy,	Čkyně,	 Lčovice,	 Zálezly,	
Bohumilice,	Vacov,	Prachatice,	Volary,	Sv.	Maří		

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



16

Cíle služby v roce 2011:
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	

	 OCH	 Vimperk	 poskytovala	 pečovatelskou	 službu	 na	 Vimpersku,	
Zdíkovsku,	 Stašsku,	 Čkyňsku,	 Volarsku	 a	 Prachaticku,	 tedy	 ve	 městech	 i	 v	
příslušných	spádových	obcích,	kde	je	nedostatečná	dostupnost	jiných	služeb.	V	
projektu	jsme	usilovali	o	rozšíření	dostupnosti	služeb	v	obcích,	kde	jsme	službu	
dosud	 neposkytovali,	 v	 roce	 2011	 jsme	 rozšířili	 poskytování	 pečovatelské	
služby	na	Vacovsku,	v	Nicově,	v	Nových	Hutích,	v	Borových	Ladách	a	ve	Sv.	
Maří.	Převzali	jsme	všechny	uživatele	služby	od	BH	-	Nemocnice	Vimperk,	
a.	s.,	která	ukončila	k	31.	12.	2010	poskytování	pečovatelské	služby.	
	 V	rámci	pečovatelské	služby	jsme	zajišťovali	činnosti	dle	§	40	zákona	
č.	 108/2006	Sb.,	 o	 sociálních	 službách	 -	 pomoc	 při	 úkonech	 péče	 o	 vlastní	
osobu,	 pomoc	 při	 osobní	 hygieně,	 pomoc	 při	 zajištění	 chodu	 domácnosti,	
zajištění	stravy,	zprostředkování	kontaktu	se	společenským	prostředím.	Posky-
tovali	jsme	služby	osobám,	které	tuto	pomoc	potřebují.	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,	 infor-
mace	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,	 zejména	ve	standardech	kvality,	byla	
jim	zajištěna	podpora	nezávislého	odborníka.	Vzdělávání	probíhalo	dle	plánů	
profesního	rozvoje	každého	pracovníka.	Organizace	vyhodnocovala	též	kvalitu	
poskytované	služby.
	 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.
	 Projekt	byl	realizován	díky	dotaci	MPSV,	grantu	Jihočeského	kraje,	
dotacím	měst	a	obcí	(Prachatice,	Volary,	Čkyně,	Stachy,	Zdíkov,	Lčovice,	Bohu-
milice,	Zálezly,	Vacov,	Nicov).	

Akce pro uživatele v domech s pečovatelskou službou  v roce 2011:

18.	1.	2011	 promítání	„Šumava	romantická“		-	DPS	Čkyně
26.	1.	2011	 hudební	pořad	o	Karlu	Hašlerovi	v	podání	pana	Karla	

Šedivého
22.			2.	2011	 promítání	„Šumava	romantická“		-	Prachatice
13.			4.	2011		 výroba	velikonoční	výzdoby	-	Prachatice	
26.			5.	2011		 posezení	s	harmonikou	-	Prachatice
21.			6.	2011		 grilování	s	harmonikou	-	Prachatice
13.			7.	2011	 oslava	narozenina	odpoledne	s	harmonikou	–	DPS	Čkyně
11.			8.	2011		 výroba	barevných	ubrusů	metodou	tištěné	batiky	-	Prachatice
20.			9.	2011		 posezení	s	vedoucí	PS	(informace	o	službě	a	spokojenost	

s	poskytovanou	službou)
12.	10.	2011		 Den	otevřených	dveří	v	rámci	„30	dní	neziskového	sektoru	

v	Prachaticích“	
13.	10.	2011		 výroba	svíček	-	Prachatice
21.	11.	2011	 výroba	vánoční	výzdoby	-	Prachatice
		6.	12.	2011		 vánoční	besídka	v	DPS	Vimperk
		7.	12.	2011		 vánoční	besídka	v	DPS	Skalka,	Prachatice
		8.	12.	2011		 vánoční	besídka	v	DPS	SNP,	Prachatice
13.	12.	2011		 vánoční	besídka	v	DPS	Čkyně
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	 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.	

Pečovatelské výkony v roce 2011

Souhrnné ekonomické údaje pečovatelské služby 
v roce 2011
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Ekonomické údaje za jednotlivá střediska pečovatelské služby 
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Poděkování pečovatelkám na radnici v Prachaticích
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Charitní ošetřovatelská služba
Odborný garant – vrchní sestra: Vladimíra Koutná do 31. 1. 2012
    mobil: 731 604 434
	 	 	 	 Bc.	Věra	Šťastná	od	1.	2.	2011
    mobil: 724 065 613

Sídlo charitní ošetřovatelské sužby:
 pracoviště Vimperk:  Krátká 125, 385 01  Vimperk
    tel. 388 416 288
    mobil: 724 065 613, 733 676 732, 731 604 549
 pracoviště Prachatice: Skalka 1120, 383 01  Prachatice
    Tel.: 731 604 439, 731 604 434, 731 604 503

	 Služba	zajišťuje	ošetřovatelskou	péči	v	domácnosti	pacienta.	Péči	předepisuje	
praktický	lékař	pacienta.	Je	hrazena	ze	zdravotního	pojištění,	takže	pacient	za	ni	neplatí	
žádnou	úhradu.	Ošetřovatelské	výkony	poskytují	zkušené	zdravotní	sestry	s	registrací	
pro	výkon	zdravotnického	povolání	bez	odborného	dohledu.	
	 Ošetřovatelská	 domácí	 péče	 je	 určena	 lidem	 se	 sníženou	 soběstačností,	
kteří	 z	 důvodu	 svého	 zdravotního	 postižení	 potřebují	 zajištění	 ošetřovatelské	 péče	
v	domácnosti.

Zajišťujeme:

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

	 Služba	je	důležitá	z	hlediska	prevence	závažných	onemocnění	a	následné	hos-
pitalizace.	

	 Služba	domácí	péče	může	navazovat	na	hospitalizaci	pacienta,	může	umožnit,	
dřívější	ukončení	hospitalizace	pacienta,	v	pohodlí	domova	o	pacienta	pečuje	zkušená	
zdravotní	sestra.	
	 Služby	poskytujeme	na	Vimpersku	a	Prachaticku
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Ekonomické údaje
Charitní ošetřovatelská služba OCH Vimperk

v roce 2011
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Služba pro rodiny s dětmi
Druh	služby:		 služba	sociální	prevence
	 	 /sociálně	aktivizační	služby	pro	rodiny	s	dětmi/	
	 	 podle	§	65	zákona	č.	108/2006	Sb.,	o	sociálních	službách

Odpovědný	pracovník:		 	 Mgr.	Dana	Marková,	tel.	731	402	993	

Sídlo:	 	 	 	 Krátká	125,	385	01	Vimperk

Tel.:	 	 	 	 739	739	886

	 Naším	posláním	je	pomáhat	rodinám	v	nepříznivé	životní	situaci.	Posky-
tujeme	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,	podporu-
jeme	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.
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	 sociál-•	
ní	 situace,	 kterou	 rodiče	 nedokáží	 sami	 bez	 pomoci	 překonat	 (bydlení,	
hospodaření,	dluhy,	nezaměstnanost,	péče	o	dítě	…)
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rodiny	s	dětmi,	jejichž	vývoj	je	ohrožen	v	důsledku	negativních	jevů	(narko-•	
manie,	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	 vrste-
vníky,	s	dospělými	…)

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,	by-
dlení,	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	doved-•	
ností

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•	
e)	 potravinová	pomoc	–	rodinám,	které	se	ocitly	v	hmotné	nouzi
f)	 poskytnutí	nezbytného	ošacení,	zejména	pro	děti,	prostřednictvím	
	 charitního	šatníku

Realizované aktivity:

a)	poradenství nebo pomoc při hledání zaměstnání:	realizace	po	celý	rok,	
celkem	bylo	 poradenství	 a	 pomoc	 s	 aktivním	hledáním	 	 volného	pracovního	
místa	 poskytnuto	 9 osobám – 27 kontaktů	 (pomoc	 s	 vytvořením	 vlastního	
životopisu,	žádosti	o	zaměstnání,	 	vyhledání	volných	pracovních	míst	na	ÚP,	
nácvik	komunikace	s	potencionálními	zaměstnavateli,	psychická	podpora	před	
jednáním	s	potencionálním	zaměstnavatelem	.	 .	 .	 ).	Celkem	se	podařilo	najít	
vhodné	pracovní	místo	2 osobám.

	b)	poradenství nebo pomoc při hledání vhodného bydlení:	 realizace	po	
celý	 rok,	 podpora	 a	 pomoc	 	 při	 hledání	 nového	 bydlení	 byla	 poskytnuta	 15 
rodinám – 46 kontaktů	 (rady	 ohledně	možnosti	 podání	 žádosti	 o	 přidělení	
městského	bytu,		vyhledávání	volných	bytů,	sepisování	žádostí	o	přidělení	bytu	
či	o	umístění	v	azylovém	domě,		podpora	při	jednání	na	bytovém	odboru	či	v	
azylovém	domě	…).	Celkem	se	podařilo	5 rodinám	najít	nové	bydlení.

c)	pracovně výchovná činnost s dětmi
volnočasový	klub	 -	probíhal	 jedenkrát	do	 týdne	 („Vařeníčko“,	děti	 se	zde	•	
učily	zásadám	správného	stolování,	dodržování	hygieny	…,	nácvik	manuál-
ních	dovedností,	společenské	hry,	…)
maškarní	karneval	(5.	března)•	
poznávací	zájezd	do	zoologické	zahrady	(21.	května)•	
zábavný	den	na	koupališti	(12.	července)•	
táborák,	opékání	vuřtů,	venkovní	hry	(4.	srpna)•	
mikulášská	besídka	(6.	prosince)•	
taneční	soubor	Čhave	Devlestar	(zapojeno	kolem	•	 35 osob – dětí s rodiči)	
–	 vystoupení	–	viz	bod	e)	–	v	 rámci	 této	aktivity	 se	nám	dařilo	plnit	 tyto	
cíle:
pomoc	 dětem	 v	 oblasti	 vzdělávání,	 všestranného	 rozvoje	 -	 doučování	•	
dětí,	nácvik	a	upevňování	motorických	psychických	a	sociálních	schopno-
stí	 	a	dovedností	 	dětí	 formou	her,	zájmové	činnosti,	rozhovory	s	dětmi	v	
nepříznivé	situaci	–	celkem	v 1. pol. 18 dětí, ve 2. pol. 22 dětí

/Pomoc	 a	 podporu	 	 speciálního	 pedagoga	 rodiče	 přivítali	 a	 nabídku	 plně	
využívají.	Velký	zájem	je	i	o	rady	ohledně	výchovy	dětí,	školní	přípravy	a	logo-

pedie./
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d)	pracovně výchovná činnost s dospělými:	podpora	a	nácvik	
rodičovského	 chování	 probíhala	v 1. pol. ve 12 rodinách,  ve 2. pol. v 10 
rodinách  

e)	akce podporující integraci,	zvyšující	důvěru	členů	rodin	ohrožených	sociál-
ním	vyloučením	ve	vlastní	schopnosti	–	veřejná	vystoupení	romského	tanečního	
souboru,	další	akce:

5.	března	2011	maškarní	karneval	•	
4.	dubna	2011	taneční	soubor	Čhave	Devlestar	vystupoval		při	zahajování	•	
výstavy	30	dní	neziskového	sektoru	(ve	Vimperku)
3.	května	2011	 taneční	soubor	Čhave	Devlestar	vystupoval	 	při	zahájení	•	
veřejného	projednání	komunitního	plánu	sociálních	služeb	na	Vimpersku
poznávací	zájezd	do	zoologické	zahrady	(21.	května	2011)•	
11.	 června	 2011	 	 účast	 souboru	 Čhave	 Devlestar	 na	 soutěži	 romských	•	
tanečních	souborů	v	Táboře
17.	června	2011	se	zúčastnil	soubor	Čhave	Devlestar	ve	Vimperku	soutěže		•	
Šance	pro	 talent	 –	 připravena	 taneční	 vystoupení	 i	 pěvecká	 vystoupení,	
jedna	členka	souboru	se	umístila	na	3.	místě	ve	zpěvu	
12.	června	2011	–	návštěva	vimperského	bazénu	s	dětmi•	
23.	 července	 2011	 	 vystupoval	 soubor	 Čhave	 Devlestar	 na	 festivalu	 v	•	
Českém	Krumlově
30.	července	vystupoval	soubor	Čhave	Devlestar	na	festivalu	Kerekate	v	•	
Táboře
4.	srpna	2011	–		táborák,	hry,	opékání	vuřtů	•	
24.	 září	 2011	 soubor	 Čhave	 Devlestar	 se	 zúčastnil	 taneční	 soutěže	 ve	•	
Větřní	(2.	místo)
29.	října	jsme	zorganizovali	ve	Vimperku	Romafest	Vimperk	(II.	ročník),	kde	•	
vystupoval	i	soubor	Čhave	Devlestar
6.	prosince	2011	–	Mikulášská	besídka•	

f)	pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí, pomoc při jednání s úřady a institucemi 
–	celkem	v	31	rodinách,	po	celý	rok

poskytovali	 jsme	poradenství	a	podporu	v	případě	diskriminace	(např.	při	•	
návštěvě	 jedné	 restaurace	 ve	Vimperku,	 kdy	nebyla	 	 obsloužena	 slušná	
romská	rodina	z	důvodu	barvy	pleti,	pomohli	 jsme	sepsat	rodině	stížnost	
adresovanou	 vedení	 města	 a	 veřejnému	 ochránci	 práv,	 stížnost	 řešila	
kancelář	veřejného	ochránce	práv	až	zač.	roku	2012)
poskytováno	 poradenství	 nebo	 pomoc	 při	 řešení	 dluhové	 problematiky,	•	
řešení	a	plánování	rodinného	rozpočtu,	komunikace	s	úřady,	soudy,	exeku-
tory	–	telefonická,	písemná,	atd.	-	celkem v 10  rodinách
dařilo	se	realizovat	podporu	rodičů	při	jednání	na	úřadech	-	bytový	odbor,	•	
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sociální	odbor	–	oddělení	dávek	v	hmotné	nouze	a	OSPOD
písemně	jsme	komunikovali	s	naším	uživatelem,	který	byl	ve	výkonu	trestu	•	
odnětí	svobody	–	poskytovali	 jsme	mu	podporu,	aby	se	po	návratu	mohl	
lépe	začlenit	do	života	
otci,	který	se	sám	stará	o	tři	děti	a	je	ve	vážné	sociální	situaci,	jsme	pomohli	•	
kontaktovat	a	zajistit	návštěvu	azylového	domu	a	dále	vyřídit	vše	s	úřady	
(doklady,	zajištění	dávek	atd..)
rodině,	která	měla	dítě	na	dobrovolném	pobytu	v	Dětském	diagnostickém	•	
ústavu,	jsme	pomohli	se	zajištěním	vzájemných	návštěv
rodině,	 která	 měla	 dítě	 ve	 vážném	 zdravotním	 stavu,	 jsme	 pomohli	 se	•	
zajištěním	zdravotní	péče	a	následně	 jsme	poskytovali	 	psychickou	pod-
poru
v	rámci	sanace	rodiny	jsme	pomohli	otci	tří	dětí	se	vzájemnými	návštěvami	•	
v	dětském	domově	a	následně	i	v	rodinném	prostředí

g)	 sociálně terapeutické činnosti:	 Někteří	 uživatelé	 procházeli	 náročnými	
životními	situacemi,	při	 kterých	 jsme	 jim	pomohli	 formou	základní	krizové	 in-
tervence	a	následně	navázali	na	sociální	 terapii.	Uživateli	 (otci	 rodiny),	který	
trpí	sociální	fobií,	nemůže	opustit	svůj	prostor,	zprostředkováváme		odbornou	
lékařskou	pomoc.

h)	potravinová pomoc:	 rodinám,	které	 jsou	v	hmotné	nouzi	a	žijí	na	hranici	
chudoby	poskytujeme	potravinovou	pomoc	(mouka,	těstoviny,	cukr)	z	humani-
tárního	skladu	Diecézní	charity	České	Budějovice.	Pravidelně	zajišťujeme	v 15 
rodinách.
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Ekonomické údaje
Služba pro rodiny s dětmi
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Mateřské centrum Budulínek

Odpovědný	pracovník:		 Mgr.	Dana	Marková	

Sídlo:	 	 	 Krátká	125,	385	01	Vimperk
    
Tel.:	 	 	 739	739	886

	 Mateřské	 centrum	 Budulínek	 umožňuje	 rodičům	 na	 mateřské	 či	
rodičovské	dovolené	pečujícím	o	děti	vzájemná	setkávání,	při	kterých	si	mohou	
vyměňovat	své	zkušenosti,	hrát	si	společně	s	dětmi.	Činnosti	centra	napomáhají	
rodičům	vypořádat	se	se	zátěží	a	problémy,	které	celodenní	péče	o	malé	děti	
přináší,	např.	 s	pocitem	 izolace,	nedostatkem	žádoucích	podnětů	či	 s	pocity	
frustrace	ze	ztráty	odbornosti	během	let	 rodičovské	dovolené.	Mateřské	cen-
trum	nabízí	způsob,	jak	s	dětmi	trávit	svůj	čas	smysluplně.	Cílem	mateřského	
centra	 je	 posilovat	 rodinné	 vztahy,	 získávat	 a	 předávat	 poznatky	 o	 výchově,	
zdraví	a	psychologii	rodinného	života,	obohatit	děti	o	nové	kamarády,	vztahy	a	
zkušenosti	a	vytvořit	v	mateřském	centru	prostředí	vzájemné	důvěry.	

Charitní šatník

	 Slouží	jako	sběrna	šatstva,	prádla	či	drobných	domácích	předmětů	pro	
potřebné	občany.	Činnost	zajišťují	dobrovolníci.
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Hospodaření OCH Vimperk v roce 2011
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Zpráva auditora
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Ing.	B.	Petrášek
Jan	Šmrha
p.	Martanová
Vladimír	Manina
p.	Kůrková
římsko-katolická	farnost	Vimperk
p.	Bělohubá
p.	P.	Lampa	a	p.	Lampová
p.	Zídek
Mgr.	Jana	Vodičková-Ziembová
p.	Ludík
Bike	klub	Vimperk
p.	J.	Kohoutová
p.	Turner
Spar	-	Mášlová,	Prachatice

Jednota	COOP	Vimperk
František	Raušer
ERA	–	ČSOB
KOMA	s.r.o.,	Krumlovská	,	Prachatice
IT	Profi	s.r.o.
Auto	JAMRA,	spol.	s.r.o.
p.	Paštiková
Cukrárna	Pod	zámkem	Vimperk	
Agentura	LUCIE
Christina	Assman
hotel	Zlatá	hvězda	(p.	Kutil)
Etty,	s.r.o.
HM-MANAGEMENT,	s.r.o.
K@P	CZ,	s.r.o.

Děkujeme těmto institucím za poskytnutí dotace/grantu:
 
Ministerstvo	práce	a	sociálních	věcí,	dotace	poskytovatelům	sociálních	služeb	
Jihočeský	kraj	v	grantovém	programu	Podpora	terénních	sociálních	služeb	
Ministerstvo	kultury	v	Programu	Podpora	integrace	příslušníků	romské	
menšiny
Úřad	vlády	ČR	v	programu	Předcházení	sociálního	vyloučení	a	a	odstraňování	
jeho	důsledků	pro	rok	2011
Město	Vimperk,	finanční	podpora	projektů:	Služba	pro	rodiny	s	dětmi
Město	Prachatice,	dotace	na	pečovatelskou	službu	v	Prachaticích
Město	Vimperk,	dotace	na	pečovatelskou	službu	ve	Vimperku,	finanční	
příspěvek	na	službu	Služba	pro	rodiny	s	dětmi
Obec	Čkyně,	dotace	na	pečovatelskou	službu	ve	Čkyni
Obec	Stachy,	dotace	na	pečovatelskou	službu	v	obci	Stachy	
Obec	Zdíkov,	příspěvek	na	pečovatelskou	službu	ve	Zdíkově
Obec	Lčovice,	dotace	na	pečovatelskou	službu	ve	Lčovicích
Obec	Zálezly,	dotace	na	pečovatelskou	službu	v	Zálezlech
Obec	Bohumilice,	dotace	na	pečovatelskou	službu	v	obci	Bohumilice
Obec	Vacov,	dotace	na	pečovatelskou	službu	ve	Vacově
Obec	Nicov,	dotace	na	pečovatelskou	službu	v	Nicově

Děkujeme těmto dárcům, sponzorům: 
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Tříkrálová sbírka 2011

Z Tříkrálové sbírky 2011
Výtěžek:	137.703,- Kč

 Nedávno	 skončila	 Tříkrálová	 sbírka	 2011,	 na	 kterou	 bude	 naše	
skupinka	koledníčků	dlouho	v	dobrém	vzpomínat.
	 Chodíme	koledovat	již	několik	let,	ve	Vimperku	i	v	okolních	vesnicích.	
Každý	rok	se	setkáváme	se	stejnými	lidmi,	někdy	je	shledání	velmi	radostné,	
to	 když	 se	do	 rodiny	narodí	 nový	 človíček,	 jindy	 trochu	 smutné,	 když	někdo	
blízký	z	rodiny	odešel	na	věčnost.	Ale	příchod	Tří	králů	bývá	většinou	netrpělivě	
očekáván	každý	rok.	To	se	dá	rozpoznat	z	vřelého	stisku	ruky	při	našem	přání	
Božího	požehnání	do	nového	roku	i	z	ochoty	přispět	do	pokladničky	jakoukoli	
částkou.	V	očích	dárců	vidíme	víru	většiny	z	nich,	že	přispívají	na	dobrou	věc.	
	 Letos	 jsme	 se	 ale	 setkali	 s	 něčím	 navíc.	 Na	 několika	 místech,	 kde	
koledníčci	 sami	 potřebovali	 trochu	 občerstvení	 i	 odpočinku,	 se	 jim	 dostalo	
opravdu	nečekané	pohostinnosti.	Například	ve	Zdíkově	pan	majitel	zámecké	
restaurace	a	jeho	personál	poskytl	šesti	koledníkům	se	dvěma	vedoucími	úplně	
zdarma	jídlo	a	pití.	Při	loučení	s	námi	poznamenali,	že	ví,	kolik	toho	koledníci	
musí	nachodit	a	nazpívat	v	jakémkoli	počasí,	než	navštíví	všechna	obydlí	a	že	
si	toho	váží.
	 Protože	 naše	 skupinka	 chodila	 koledovat	 šest	 dní,	 zažila	 takových	
překvapení	 více.	 Například	 také	 na	 náměstí	 ve	 Vimperku	 viděl	 jeden	 občan	
koledníčky	obědvat	v	restauraci	a	hned	zašel	k	paní	hostinské,	aby	za	nás	za-
platil	útratu.	Prý	dobře	ví,	jak	je	koledování	náročné	a	rád	nás	tímto	povzbudí.
	 To	jsou	jen	dva	příběhy	z	mnoha,	které	nás	letos	příjemně	překvapily.	
Štědrost	lidí,	ale	i	uznání	pro	malé	krále	zdobily	letošní	Tříkrálovou	sbírku	na	
Vimpersku.
          

Milena	Hrdličková
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