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I. Základní údaje o organizaci

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

Registrace poskytovatele sociálních služeb:

  KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ 
  V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
  č. j.: KUJCK 26598/2019

Registrace nestátního zdravotnického zařízení domácí péče:

  Okresní úřad v Prachaticích – referát zdravotnictví 
  č. j.: 15/zdrav/1992
  ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ 
  V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
  
IČ:   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 výroční zprávu o činnosti Oblastní charity 
Vimperk v roce 2018. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
zaměstnancům za celoroční práci, všem poskytovatelům dotací i našim 
dárcům, všem těm, kteří nám umožňují naplňovat naše poslání pomáhat 
potřebným.

Mgr. Dana Marková
   ředitelka Oblastní charity Vimperk

III. Z historie charity ve Vimperku
 
Oblastní charita Vimperk je nezisková organizace, která je zřízena 
českobudějovickým biskupstvím, jejím posláním je poskytovat péči a 
pomoc potřebným.
Vimperská charita vznikla v roce 1990. Nejprve poskytovala pouze tzv. 
domácí péči ve spolupráci s MUDr. Svatošovou a pražskou charitou. 
V roce 1991 oficiálně vznikla Farní charita Vimperk jako neziskové 
účelové zařízení římskokatolické církve. Domácí péči poskytovanou 
zdravotními sestrami charita rozšířila o pečovatelskou službu v 
domácnostech.
V roce 1995 byla zrekonstruována v obci Pravětín budova bývalé 
školy na domov pro seniory s kapacitou 16 lůžek. Od r. 1999 charita 
provozovala denní stacionář pro seniory ve Vimperku v prostorách 
domu s pečovatelskou službou, od roku 2002 pak v objektu Domova 
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klidného stáří v Pravětíně. Od ledna 2002 byla zvýšena kapacita 
domova pro seniory na 33 lůžek díky dokončení přístavby v domově. 
Denní stacionář byl pak z důvodu nedostatečného zájmu o tuto službu 
zrušen a byla díky tomu navýšena kapacita domova na 36 lůžek. 
Od roku 2004 se postupně rozšiřovala pečovatelská služba kromě 
Vimperska na Čkyňsko, Zdíkovsko, Stašsko, do Prachatic a do Volar, 
později pak do obcí Nové Hutě, Vacov, Nicov, Buk, Šumavské Hoštice, 
Sv. Maří, Štítkov, Žárovná a Kosmo. V roce 2015 jsme začali poskytovat 
pečovatelskou službu i v pohraničí v městysu Strážný. 
Působnost charitní ošetřovatelské služby (home care) se od roku 2007 
rozšířila po celém bývalém okrese Prachatice.
V roce 2007 došlo ke změně názvu naší charity - Oblastní charita 
Vimperk.  V tomto roce vznikly dva nové projekty určené rodinám 
s dětmi (mateřské centrum a sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi). Od roku 2007 zajišťovala Oblastní charita Vimperk činnost 
romského tanečního souboru ve Vimperku Čhave Devlestar s 
přestávkou od února 2013 do března 2014, od roku 2012 do roku 2015 
jsme zajišťovali i činnost romského souboru Roma star ve Volarech. 
V roce 2014 byla ukončena činnost mateřského centra z důvodu 
nezájmu ze strany maminek o činnost. V tomtéž roce 2014 vznikla 
nová sociální služba krizové pomoci nazvaná Nexus.  V roce 2015 
jsme se stali na základě rozhodnutí krajského úřadu doprovázející 
organizací pěstounských rodin a v rámci projektu Pegas jsme začali 
zajišťovat asistované styky rodičů s dětmi. V roce 2016 vznikl další 
nový projekt Naděje, díky němuž poskytujeme v domácnosti pomoc 
a podporu nevyléčitelně nemocným a umírajícím (včetně podpory 
jejich rodinám). Snažíme se umírající doprovázet v posledních dnech 
života v jejich přirozeném domácím prostředí.
K 31. 12. 2017 byl ukončen projekt Čhave Devlestar z toho důvodu, 
že pracovnice, která vedla soubor, odešla na mateřskou dovolenou, a 
nenašli jsme za ni náhradu. Od roku 2017 byl ukončen projekt Pegas 
zajišťující asistovaný styk rodičů s dětmi z důvodů ekonomických i z 
důvodu nedostatku pracovníků. V roce 2017 byl ukončen také provoz 
charitního šatníku z důvodu jeho dlouhodobého nevyužívání.
V roce 2018 Oblastní charita provozovala Dům klidného stáří Pravětín, 
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pečovatelskou službu v šesti střediscích (Vimperk, Prachatice, Čkyně, 
Volary, Stachy, Zdíkov), sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
krizovou pomoc, doprovázení pěstounským rodinám a nestátní 
zařízení domácí péče. Zároveň charita realizovala doprovodné projekty 
pro seniory (Aktivně ve stáří a Naděje).

IV. Činnost v roce 2018
 

Dům klidného stáří Pravětín

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

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

Zařízení poskytuje tyto základní činnosti:
•	 ubytování 
•	 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, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování 
práv a oprávněných zájmů

Sociální péči zajišťují 24 hodin denně pečovatelky a sociální pracovnice. 
Při péči se snažíme vycházet z biografie člověka, ze znalosti jeho života, 
z toho, co měl rád, co dělal, na co byl zvyklý, co rád neměl.  Při péči 
o klienty s poruchami paměti a orientace využíváme koncept bazální 
stimulace, smyslovou aktivizaci a metody validace. 
S každým klientem službu pravidelně individuálně plánujeme. 
Individuální plán slouží k tomu, aby byla každému klientovi 
poskytována služba přesně podle jeho individuálních potřeb.
Sociální péče je hrazena z příspěvku na péči.

Zdravotní ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotní sestry dle 
indikace lékaře. Do zařízení dojíždějí pravidelně praktičtí lékaři, 
klienty dle potřeby objednáme i doprovázíme na odborná vyšetření. 
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Ošetřovatelská péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 
Zajišťujeme klientům bezplatně i zásobování léky a inkontinentními 
pomůckami. 

Domov má pouze 36 lůžek, nabízíme ubytování v jednolůžkových a 
dvoulůžkových pokojích. Vlastní kuchyně je schopna připravit jídla 
domácí kuchyně dle přání klientů. Zařízení má vlastní prádelnu, kapli, 
venkovní terasu, ve všech pokojích jsou elektricky polohovatelná lůžka 
a signalizační zařízení pro případ přivolání pomoci. Předností domova 
je jeho umístění na klidném místě s krásnou šumavskou přírodou v 
okolí a vlídný personál, který respektuje individuální potřeby každého 
klienta.

Investice v roce 2018

V roce 2018 jsme pořídili do domova diesel agregát, který nám zajistí 
zásobování energií v době výpadku dodávky elektrického proudu zcela 
bez omezení. Můžeme tak bez omezení svítit, topit i vařit.
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Věk k 31. 12. 2018 Počet uživatelů
do 65 let 1
do 75 let 3
do 85 let 18
do 95 let 14
nad 95 let 0
Průměrný věk 83

Stupeň závislosti k 31. 12. 2018 Počet uživatelů
Bez příspěvku 0
Stupeň č. I 0
Stupeň č. II 4
Stupeň č. III 9
Stupeň č. IV 23
Celkem 36

Uživatelé Počet
Nově přijatí v roce 2018 7
Ukončilo službu z důvodu úmrtí 6
Ukončilo službu z jiného důvodu 1
Celkem služby poskytnuty 43
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Personální zajištění služby Počet zaměstnanců 
k 31. 12. 2018

Přepočtený 
počet úvazků

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

13 7,25

pracovníci v sociálních 
službách

15 13,25

sociální pracovnice a vedoucí 
sociálního úseku

3 2,60

kuchaři 4 4
pomocná síla v kuchyni 1 1
údržbáři, topiči 2 2
úklid, praní prádla 4 3,63
Celkem k 31. 12. 2018 44 35,03

Ekonomické údaje
Dům klidného stáří Pravětín 2018

Náklady Kč
Mzdy 11 854 908,00
Odvody z mezd 4 099 203,00
Odměny - DPP, DPČ 512 584,00
Dlouhodobý majetek 626 367,10
Potraviny 1 846 334,90
Kancelářské potřeby 160 186,00
PHM 101 654,00
Palivo 262 743,00
Drobné nákupy 179 736,74
Materiál (hygienický a zdravotnický) 288 612,82
Pracovní ochranné pomůcky 62 606,00
Energie 393 442,00
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Vodné a stočné 98 012,00
Spoje, internet, telefony 50 381,18
Právní a ekonomické služby 233 320,50
Vzdělávání pracovníků 161 836,00
Opravy 833 668,70
Cestovné 771,00
Ostatní náklady (revize, SW, …) 197 283,80 
Fond oprav 200 000,00
Likvidace odpadu 139 282,63
Pojistné, bankovní poplatky 141 927,96
Odpisy 1 485 237,00
Náklady celkem 23 930 098,33

Výnosy v Kč
Úhrady od zdravotních pojišťoven 6 870 623,58
Příspěvky na péči 5 006 313,00
Úhrady – uživatelé (stravování a ubytování) 4 350 020,00
Stravné – uživatelé pečovatelské služby 1 378 575,00
Dotace MPSV 5 642 000,00
Dotace Jihočeského kraje 425 000,00
Tříkrálová sbírka 81 692,20
Ostatní provozní výnosy 182 553,80
Výnosy celkem 23 936 777,58

Výsledek hospodaření  + 6 679,25

Úhrady od zdravotních pojišťoven

Příspěvky na péči

Úhrady – uživatelé (stravování a ubytování)

Stravné – uživatelé pečovatelské služby

Dotace MPSV

Dotace Jihočeského kraje

Tříkrálová sbírka
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Pečovatelská služba
Vedoucí služby: Dana Vidlášová

mobil: 731 402 992
Sídlo: Krátká 125, 385 01 Vimperk
Tel.: 388 416 288, mobil: 

728 545 536, 605 022 377
Dům s pečovatelskou
službou Čkyně:

Čkyně 55

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

Dům s pečovatelskou
službou Prachatice:

SNP 559, 383 01  Prachatice

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

Skalka 1120, 383 01 Prachatice

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

5. května 149

Tel.: 388 333 055, 606 498 545
Pečovatelská služba 
Zdíkov, Stachy:

736 459 043

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Vimperk je poskytovat 
podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci.

Podporujeme uživatele služby v rozvíjení vlastních schopností, 
samostatnosti při sebeobsluze, péči o domácnost, při řešení své situace 
vlastními silami. Podporujeme uživatele, aby mohli i v náročných 
životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním 
postižením zůstat ve svém domácím prostředí, aby při zabezpečení jejich 
biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb žili důstojně a 
zapojovali se do běžného života společnosti.
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Poskytujeme tyto základní činnosti:
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při 

podávání jídla, při oblékání, při pohybu)
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu (pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči o 
vlasy, nehty)

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

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

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

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

Pečovatelská služba v roce 2018

Středisko 
pečovatelské 
služby

Počet 
klientů

Počet 
dovozu 
obědů

Počet ostatních 
pečovatelských 
úkonů

Počet 
pečovatelských 
úkonů celkem

Vimperk 132 21 416 11 386 32 802
Prachatice 248 31 058 33 117 64175
Čkyně 84 9 973 6 998 16 971
Stachy 21 1 744 3 533 5 277
Zdíkov 52 6 867 2 054 8 921
Volary 54 5 867 4 749 10 616
Celkem 591 76 925 61 837 138 762
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Počet pracovníků v pečovatelské službě k 31. 12. 2018

středisko

pracovníci 
v sociálních 

službách

sociální 
pracovník

vedoucí 
služby ředitelka účetní

po
če

t

úv
az

ky

po
če

t

úv
az

ky

po
če

t

úv
az

ky

po
če

t

úv
az

ky

po
če

t

úv
az

ky

Vimperk 5 4,875 1 0,02 1 0,3 1 0,01 1 0,01
Čkyně 3 2,25 1 0,02 1 0,1 1 0,01 1 0,01
Prachatice 8 8,00 1 0,1 1 0,3 1 0,01 1 0,01
Volary 2 1,5 1 0,02 1 0,1 1 0,01 1 0,01
Zdíkov 2 0,75 1 0,02 1 0,1 1 0,003 1 0,003
Stachy 2 0,75 1 0,02 1 0,1 1 0,003 1 0,003
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Ekonomické údaje za jednotlivá střediska 
pečovatelské služby v roce 2018

Charitní pečovatelská služba – Vimperk 2018
Náklady v Kč
Mzdy 1 479 437,00
Odvody z mezd 519 779,00
Odměny - DPP,DPČ 126 715,00
Dlouhodobý majetek 75 821,76
Kancelářské potřeby 5 303,00
PHM 93 179,00
Drobné nákupy 11 724,40
Hygienické prostředky 7 563,00
Ochranné pracovní pomůcky 11 428,00
Spoje, internet, telefony 14 864,47
Právní a ekonomické služby 3 162,00
Vzdělávání pracovníků 22 693,00
Opravy vozidel 71 060,00
Ostatní služby (SW, technické 
prohlídky …)

73 169,00

Pojistné, bankovní poplatky 25 134,00
Odpisy 82 444,00
Nákup obědů 1 260 160,00
Náklady celkem 3 883 636,63 

Výnosy v Kč
Úhrady - uživatelé 1 907 109,00
Ostatní výnosy, příspěvky a dary 25 000,00
Dotace MPSV 1 371 000,00
Dotace Jihočeského kraje 73 000,00
Dotace měst a obcí 504 000,00
Výnosy celkem 3 880 109,00 

Výsledek hospodaření     - 3 527,63 
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Charitní pečovatelská služba – Prachatice 2018
Náklady v Kč
Mzdy 2 528 534,00
Odvody z mezd 854 281,00
Odměny - DPP,DPČ 56 640,00
Dlouhodobý majetek 114 902,00
Kancelářské potřeby 12 882,00
PHM 121 526,58
Drobné nákupy 25 700,93
Hygienické prostředky 10 122,00
Ochranné pracovní pomůcky 30 384,00
Spoje, internet, telefony 33 900,01
Právní a ekonomické služby 33 664,00
Vzdělávání pracovníků 119 538,00
Opravy vozidel 106 360,00
Ostatní služby (SW, technické 
prohlídky …)

91 714,00

Pojistné, bankovní poplatky 49 989,00
Odpisy 156 395,00
Nákup obědů 1 550 542,00
Náklady celkem  5 897 074,52  

Výnosy v Kč
Úhrady - uživatelé 2 253 605,00
Dotace MPSV 2 743 000,00
Dotace – město Prachatice 900 000,00
Výnosy celkem  5 896 605,00  

Výsledek hospodaření  - 469,52 
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Charitní pečovatelská služba – Čkyně 2018 
Náklady v Kč
Mzdy 779 007,00
Odvody z mezd 264 357,00
Dlouhodobý majetek 12 867,10
Kancelářské potřeby 2 070,00
PHM 55 258,00
Drobné nákupy 4 983,00
Hygienické prostředky 3 399,00
Ochranné pracovní pomůcky 2 100,00
Energie 3 896,00
Spoje, internet, telefony 3 559,00
Právní a ekonomické služby 2 913,00
Vzdělávání pracovníků 13 723,00
Opravy vozidel 29 460,00
Ostatní služby (SW, technické 
prohlídky …)

13 149,35

Pojistné, bankovní poplatky 18 801,00
Odpisy 8 009,00
Nákup obědů 570 792,00
Náklady celkem  1 788 343,45  

Výnosy v Kč
Úhrady - uživatelé 778 838,00
Dotace MPSV 545 000,00
Dotace Jihočeského kraje 133 000,00
Dotací obcí 327 000,00
Ostatní výnosy 
Výnosy celkem  1 783 838,00  

Výsledek hospodaření - 4 505,45
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Charitní pečovatelská služba – Zdíkov 2018 
Náklady v Kč
Mzdy 340 875,00
Odvody 115 897,00
Odměny - DPP,DPČ 15 700,00
Dlouhodobý majetek 7 760,80
Kancelářské potřeby 1 154,00
PHM 30 842,00
Drobné nákupy 2 481,00
Ochranné pracovní pomůcky 540,00
Spoje, internet, telefony 1 210,00
Právní a ekonomické služby 923,00
Vzdělávání pracovníků 2 242,00
Opravy vozidel 6 761,00
Ostatní služby (SW, technické 
prohlídky …

4 065,00

Pojistné, bankovní poplatky 6 810,00
Odpisy 7 679,00
Nákup obědů 452 657,00
Náklady celkem 997 596,80  

Výnosy v Kč
Úhrady - uživatelé 629 927,00
Dotace MPSV 235 000,00
Dotace obce Zdíkov 120 000,00
Výnosy celkem  984 927,00 

Výsledek hospodaření - 12 669,80 
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Charitní pečovatelská služba – Stachy 2018 
Náklady v Kč
Mzdy 249 195,00
Odvody 84 727,00
Dlouhodobý majetek 21 017,60
Kancelářské potřeby 1 152,00
PHM 30 839,00
Drobné nákupy 2 478,00
Ochranné pracovní pomůcky 538,00
Spoje, internet, telefony 1 160,00
Právní a ekonomické služby 922,00
Vzdělávání pracovníků 2 240,00
Opravy vozidel 12 040,00
Ostatní služby (SW, technické 
prohlídky …)

4 060,00

Pojistné, bankovní poplatky 6 430,00
Odpisy 7 677,00
Nákup obědů 99 524,00
Náklady celkem 523 999,60   

Výnosy v Kč
Úhrady - uživatelé 138 709,00
Dotace MPSV 235 000,00
Dotace obcí 104 000,00
Výnosy celkem  477 709,00   

Výsledek hospodaření - 46 290,60 
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Charitní pečovatelská služba – Volary 2018 
Náklady v Kč
Mzdy 507 931,00
Odvody z mezd 176 142,00
Odměny - DPP,DPČ 105 390,00
Dlouhodobý majetek 11 777,00
Kancelářské potřeby 1 394,00
PHM 28 292,00
Drobné nákupy 900,00
Hygienické potřeby 1 604,00
Ochranné pracovní pomůcky 1 400,00
Spoje, internet, telefony 1 162,47
Právní a ekonomické služby 2 912,00
Vzdělávání pracovníků 2 260,00
Opravy vozidel 2 041,00
Ostatní služby (SW, technické 
prohlídky …)

6 881,00

Pojistné, bankovní poplatky 13 458,00
Odpisy 8 008,00
Nákup obědů 465 730,00
Náklady celkem  1 337 282,47  

Výnosy v Kč
Úhrady - uživatelé 617 306,00
Dotace MPSV 230 000,00
Dotace Jihočeského kraje 33 000,00
Dotace měst a obcí 451 000,00
Výnosy celkem  1 331 306,00   

Výsledek hospodaření - 5 976,47 
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Taxík Maxík 2018

V Prachaticích pokračoval projekt Taxík Maxík.V roce 2018 bylo

Počet ujetých km celkem: 9 465
Z toho počet ujetých km s klienty 7 507
Průměrná délka 1 jízdy v km: 4
Průměrný počet osob na 1 jízdu: 1
Počet přepravených osob celkem (vč. doprovodu): 2 054
Z toho senioři 2 054
Průměrný věk seniorů: 76
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Projekt – Aktivně ve stáří

Nabízíme seniorům – uživatelům pečovatelské služby aktivizační 
volnočasové činnosti, které jim umožní zapojovat se do společenství 
dalších seniorů s cílem předcházet pocitu osamocení, udržovat a rozvíjet 
svoje schopnosti psychické i fyzické. Organizujeme nejčastěji výtvarné 
dílny, besedy na různá témata, kulturní vystoupení, cvičení apod. 
Projekt financujeme z vlastních zdrojů.

Aktivity projektu 2018

•	 „ Karel Hašler – životní osudy synů Karla Hašlera“ – další pokračování 
pořadu o Karlu Hašlerovi – posluchači se v tomto díle dozvěděli o 
životních osudech synů Karla Hašlera, velice poutavé vyprávění pana 
prof. V. Žilky, který se náhodně setkal na druhém konci světa s jedním 
z nich. Vyprávění bylo proloženo spoustou veselých písniček Karla 
Hašlera – 25. 1. 2018 v DPS Skalka, Prachatice

•	 Dne 7. 2. 2018 proběhlo další pokračování v přednášce o Vimperku s 
Mgr. Romanem Hajníkem v Komunitním centru pro seniory a spolky 
ve Vimperku

•	 „Velikonoční posezení“ – příjemné společenské posezení spojené s 
výrobou dekoračních předmětů – 22. 3. 2018 v DPS Skalka, Prachatice

•	 „Vítání jara“ – příjemné posezení s výrobou jarní a velikonoční 
dekorace v „Komunitním centru pro seniory a spolky“ ve Vimperku 
dne 27. 3. 2018

•	 „Den matek“ – dne 10. 5. 2018 společně s Místní organizací svazu 
tělesně postižených se uskutečnilo posezení spojené s vystoupením 
dětí z Mateřské školky Skalka

•	 Přednáška o Vimperském zámku s kastelánem Mgr. Vojtěchem 
Brožem – poutavé povídání o zámku doplněné fotografiemi a 
zajímavými příběhy v „Komunitním centru pro seniory a spolky„ 
Sklářská 399, Vimperk – 23. 5. 2018
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•	 „Ladíme duši i tělo na léto“ – dne 8. 6. 2018 s paní Mgr. Květou 
Kadlecovou jsme si nastartovali tělo na horké lední dny.

•	 Dne 20. 6. 2018 proběhlo další pokračování přednášky o Vimperku s 
Mgr. Romanem Hajníkem doplněné spousty zajímavých fotografií – 
v „Komunitním centru pro seniory a spolky„ Sklářská 399, Vimperk

•	 V září 2018 v rámci sportovních aktivit bylo prostřednictvím 
pečovatelek představeno několik rehabilitačních pomůcek k 
procvičování v DPS Skalka, Prachatice

•	 Dne 24. 10. 2018 si naši klienti v DPS Skalka v Prachaticích zpříjemnili 
podzimní den posezením s výrobou dekoračních předmětů „Růže z 
listí“

•	 Dne 28. 11. 2018 se uskutečnilo posezení spojené s výrobou vánoční 
dekorace v DPS Skalka 1120 Prachatice

•	 Vánoční posezení spojené s výrobou vánoční dekorace - 4 12. 2018 
v „Komunitním centru pro seniory a spolky„ Sklářská 399, Vimperk

•	  „Vánoční besídka“ spojená s pěkným programem a občerstvením
        4. 12. 2018 v DPS Skalka 1120, Prachatice

Ekonomické údaje projektu Aktivně ve stáří v roce 2018
Náklady v Kč
Odměny - DPP 1 924,00
Ostatní služby 2 823,00
Náklady celkem 4 747,00

Výnosy  v Kč
Vlastní příjmy (dary, úroky …)  4 747,00 
Výnosy celkem  4 747,00  

Výsledek hospodaření 0 
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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:  Bc. Romana Karták 
Tel.: 732 122 071

Sídlo: Krátká 125, 385 01 Vimperk
Tel.: 732 122 071, 739 739 886

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

Nepříznivé sociální situace, které nejčastěji pomáhá řešit v 
rodinách tato služba:

•	 problémy s výchovou dětí
•	 problémy s péčí o dítě
•	 neprospěch dětí ve škole
•	 konflikty v rodině
•	 problémy s hospodařením, dluhy
•	 problémy s péčí o domácnost (vaření, nákupy, praní, úklid, hygiena 

…)
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Služba byla realizována v domácnostech uživatelů na Vimpersku, v jejich 
přirozeném prostředí, ambulantní služby jsou poskytovány v pronajatém 
prostoru v ul. Krátká, čp.125 ve Vimperku. 

Cílová skupina:

•	 rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží rodiče 
sami bez pomoci překonat a která ohrožuje vývoj dítěte (dětí) v rodině

•	 rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen vlivem negativních jevů 
(narkomanie, kriminalita, prostituce, cílená nezaměstnanost a 
závislost na dávkách státní sociální podpory …)

•	 rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením

 
Služba zajišťuje tyto základní činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
c) sociálně terapeutické činnosti
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí

Celkový počet rodin využívajících službu 62
Celkový počet uživatelů
z toho děti
z toho dospělí

148
67
81

Počet poskytnutých intervencí (30 min.)
z toho ambulantně
z toho v domácnosti

2 082
1 446

636

Služba byla financována z Evropského sociálního fondu 
a z dotace města Vimperk. Děkujeme.



27

Činnosti poskytnuté ambulantně:

Činnosti: Počet intervencí:
Výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 1 095
Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

0

Sociálně terapeutické činnosti 266
Uplatňování práv 85
Celkem 1 446

Činnosti poskytnuté v domácnosti:

Činnosti: Počet intervencí:
Výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 479
Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

37

Sociálně terapeutické činnosti 64
Uplatňování práv 56
Celkem 636

Personální zajištění

•	 dvě sociální pracovnice (vzdělání VŠ a VOŠ)
•	 jedna pracovnice v sociálních službách na zkrácený úvazek (0,25)
•	 speciální pedagog (dohoda o provedení práce – cca 300 hodin za rok)
•	 částečným úvazkem se podílí ředitelka organizace (0,05 úvazku) a 

účetní organizace (0,08 úvazku).
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Ekonomické údaje Služba pro rodiny s dětmi v roce 2018
Náklady v Kč
Mzdy 931 498,00
Odvody z mezd 316 420,00
Odměny - DPP, DPČ 19 950,00
Dlouhodobý majetek 4 000,00
Kancelářské potřeby 16 185,00
PHM 8 785,00
Drobné nákupy 2 938,00
Spoje, internet, telefony 8 839,52
Právní a ekonomické služby 33 837,00
Vzdělávání pracovníků 28 871,00
Opravy vozidla 6 485,00
Cestovní náklady 572,00
Ostatní služby (nájemné, SW, 
prohlídky …)

54 349,00

Pojistné, bankovní poplatky 17 453,00
Odpisy 19 581,00
Náklady celkem  1 469 673,52  

Výnosy  v Kč
Dotace MPSV (navýšení mezd) 226 000,00
Dotace města Vimperk 150 000,00
Dotace IP – Evropský sociální 
fond

1 065 551,00

Ostatní výnosy 15 570,00
Výnosy celkem  1 457 121,00 

Výsledek hospodaření - 12 552,52 
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Projekt Pěstoun  
- doprovázení pěstounských rodin

Posláním služby je doprovázení osob zajišťujících pěstounskou péči 
nezletilému dítěti, poskytování potřebné podpory pěstounům při péči, 
výchově a vzdělávání dětí, při rozvíjení vztahu s dítětem svěřeným do 
péče ve smyslu zajištění bezpečného a láskyplného prostředí pro dítě. 
Umožníme pěstounům rozvíjení potřebných schopností a dovedností 
při výkonu tohoto zodpovědného poslání zejména formou rady a 
prostřednictvím dalšího povinného vzdělávání. Naším posláním je také 
podpora pěstounské rodiny při udržování a rozvíjení vztahů dítěte s 
vlastní rodinou, podpora i pomoc dítěti při obhajobě jeho práv tak, aby 
byl zajištěn jeho zdravý a všestranný vývoj v pěstounské rodině.     

Na základě pověření krajského úřadu Jihočeského kraje zajišťujeme 
doprovázení pěstounským rodinám. Pravidelně tyto rodiny navštěvujeme, 
hovoříme s pěstouny i se samotnými dětmi o všem, o čem potřebují 
mluvit, s čím potřebují pomoci, poradit. Z příspěvku úřadu práce 
zajišťujeme financování různých nákladů pěstounských rodin, např. 
respitní pobyty dětí, dětské prázdninové tábory, krátkodobé hlídání dětí, 
povinné vzdělávání pěstounů v rozsahu 24 hodin ročně apod. 

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

V roce 2018 jsme nabízeli tato témata:

Moje životní křižovatky (3. 3. 2018)
Krizové situace při výchově dětí (26. 5. 2018)
Naše rodina a neb jak si společně hrát (9. – 10. 6. 2018 – víkendový pobyt)
Naše rodina aneb jak si společně hrát (16. – 17. 6. 2018 – víkendový pobyt)
Jak se vyrovnat s náročnými životními situacemi. (29. 9. 2018)
Bezpečnost dětí na internetu aneb děti ve virtuálním světe (3. 11. 2018)
Já pěstoun jako autorita (8. 12. 2018)
Slasti a strasti náhradních rodičů (8. 12. 2018)
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Ekonomické údaje Projekt Pěstoun v roce 2018
Náklady v Kč
Mzdy 309 033,00
Odvody z mezd 104 259,00
Odměny - DPP 92 070,00
Dlouhodobý majetek 4 799,00
Kancelářské potřeby 18 956,00
PHM 25 609,00
Drobné nákupy 5 632,00
Spoje, internet, telefony 6 226,97
Právní a ekonomické služby 39 875,00
Vzdělávání pracovníků 37 790,00
Opravy vozidla 17 272,00
Cestovní náklady 4 361,70
Ostatní služby (nájemné, SW, prohlídky …) 406 400,00
Pojistné, bankovní poplatky 24 456,00
Odpisy 53 770,00
Náklady celkem 1 150 509,67

Výnosy  v Kč
Příspěvek Úřadu práce z roku 2017 246 763,21
Příspěvek Úřadu práce na rok 2018 902 528,46
Ostatní výnosy 1 218,00
Výnosy celkem  1 150 509,67 

Výsledek hospodaření 0

Převod příspěvku ÚP do roku 2018 156 271,54 

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

/dle § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/
Kontaktní adresa: Krátká 125, 385 01  Vimperk
Tel.: 732 122 071, 739 739 886

Posláním služby Nexus je poskytnout 
pomoc osobám, které se ocitly 
v takové krizové situaci, kterou 
nejsou schopny samostatně řešit a 
která je může ohrožovat na zdraví 
nebo i životě. Služby poskytujeme 
ambulantně i terénní formou přímo 

ve vlastním domácím prostředí, obracet se na nás mohou dospělí i 
děti. Pomocí vhodných sociálních technik nabízíme pomoc v situacích, 
které se mohou zdát neřešitelné (těžká nemoc, ztráta blízkého člověka, 
bezvýchodná finanční situace, páchané násilí, šikana ve škole, na pracovišti 
či v rodině, vztahové problémy apod.)  

Přehled poskytovaných služeb:
•	 sociálně terapeutické činnosti
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí

Rozsah poskytnutých služeb v projektu Nexus v roce 2018:

Počet uživatelů služby 43
Počet intervencí (30 minut) 369
Počet kontaktů (kratších než 30 min.) 170
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Ekonomické údaje - projekt Nexus v roce 2018
Náklady v Kč
Mzdy 99 092,00
Odvody 33 694,00
Kancelářské potřeby 2 382,00
Drobné nákupy 1 632,00
Spoje, internet, telefony 912,01
Právní a ekonomické služby 1 064,00
Vzdělávání pracovníků 6 239,00
Ostatní služby (nájemné, SW údržba …) 7 859,00
Náklady celkem  152 874,01 

Výnosy  v Kč
Dotace MPSV 126 000,00
Dotace města Vimperk 20 000,00
Výnosy celkem  146 000,00 

Výsledek hospodaření - 6 874,01  
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Charitní ošetřovatelská služba - /home care/

Nestátní zařízení zdravotnické zařízení
Odborný garant: vrchní sestra
mobil: 731 604 439

Sídlo: Krátká 125, 385 01  Vimperk
pracoviště Vimperk: 
Krátká 125, 385 01  Vimperk
Tel.: 388 416 288 
Mobil: 724 065 613, 733 676 732, 731 604 549
pracoviště Prachatice:
Skalka 1120, 383 01  Prachatice
Mobil.: 731 604 439, 731 604 503, 731 604 434, 731 133 112

Nestátní zdravotnické zařízení domácí péče zajišťuje ošetřovatelské 
zdravotnické výkony dle indikace lékaře v domácnosti pacienta. Péče 
je hrazena ze zdravotního pojištění, takže ji pacient neplatí. Tuto 
službu vykonávají v pohodlí domova pacienta registrované zdravotní 
sestry. Není to služba určená jen seniorům. Může ji předepsat lékař i 
mladšímu pacientovi, který je např. po operaci, který má vážné zdravotní 
znevýhodnění, jež mu znemožňuje docházet do zdravotnického zařízení.
Ošetřovatelská domácí péče je určena lidem se sníženou soběstačností, 
kteří z důvodu svého zdravotního postižení nemohou docházet do 
ordinace lékaře a potřebují tedy zajištění ošetřovatelské péče doma. 
Služba může navazovat na hospitalizaci pacienta, může umožnit i dřívější 
ukončení hospitalizace. Služba je důležitá z hlediska prevence závažných 
onemocnění.  

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

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

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

nosu, krku, z rány – zajištění odvozu do laboratoře
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•	 orientační vyšetření biologického materiálu – glykémie (hladiny 
cukru v krvi), moči – lakmusovým papírkem

•	 aplikace inzulínu nebo nácvik aplikace inzulínu (edukace rodiny, 
pacienta) 

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

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

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

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

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

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

Počet sester v pracovním poměru 6
Počet sester na částečný úvazek (DPP, DPČ) 3
Přepočtený počet úvazků 6,6

Počet vykonaných návštěv 22 106
Počet ošetřených pacientů                  526
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Ekonomické údaje CHOS a dalších činností 2018
Náklady v Kč
Mzdy 2 284 175,00
Odvody z mezd 844 263,00
Odměny - DPP,DPČ 301 324,48
Dlouhodobý majetek 3 695,00
Kancelářské potřeby 11 172,00
PHM 245 030,42
Drobné nákupy 14 187,00
Zdravotnický materiál 186 373,19
Spoje, internet, telefony 25 143,33
Právní a ekonomické služby 15 037,50
Vzdělávání pracovníků 22 225,94
Opravy vozidel 142 835,00
Cestovní náklady 25 234,00
Ostatní služby (nájemné, SW, revize …) 328 475,30
Pojistné, bankovní poplatky 77 287,38
Odpisy 108 645,00
Náklady celkem  4 635 284,54 

Výnosy  v Kč
Úhrady od zdravotních pojišťoven 4 424 061,52
Ostatní výnosy (úroky, dary …) 438 860,26
Výnosy celkem  4 862 921,78 

Výsledek hospodaření 227 818,24 
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Projekt Naděje

Realizace: od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 

Projekt Naděje je financován z dotace Jihočeského kraje v rámci 
opatření Podpora péče o nevyléčitelně nemocné a umírající ve vlastním 
sociálním prostředí. Cílem projektu je zajistit kvalitní péči a podporu 
nevyléčitelně nemocným a umírajícím, doprovodit důstojně nemocné a 
umírající poslední fází života a závěrem života, věnovat jim potřebný čas, 
ulehčit jim v nejtěžších chvílích po stránce fyzické, psychické i duchovní 
(pokud si to přejí). Dalším cílem je také podpora a edukace pečujících 
osob a příbuzných ve vlastním sociálním prostředí, aby bylo co nejvíce 
eliminováno rozhodnutí zemřít v anonymním prostředí lůžkového 
zdravotnického zařízení. Projekt personálně zajišťují všeobecné 
zdravotní sestry. Podpora nemocného a umírajícího i jeho rodiny je vždy 
individuální a v každé rodině odlišná.

Ekonomické údaje - projekt Naděje 
(1. 7. 2017 – 30. 6. 2018)

Náklady v Kč
Odměny - DPP,DPČ 89 850,00
Dlouhodobý majetek 31 893,00
Celkem 121 743,00 

Výnosy  v Kč
Dotace Jihočeského kraje 112 195,00
Ostatní výnosy (úroky, dary …) 9 548,00
Celkem 121 743,00 

Výsledek hospodaření 0  



37

Další činnost v roce 2018

Pouť Sv. Zdislavy

Dne 25. 5. 2018 se konala v Pravětíně každoroční Pouť domova. V 
dopoledních hodinách proběhla v kapli našeho domova Mše svatá a 
poté se podával slavnostní oběd.  Poté jsme si zazpívali s oblíbenou  
harmonikou pana Šísla.

Benefiční běh městem - Vimperk 2018

Dne 11. září v podvečer pořádala Oblastní charita Vimperk již V. ročník 
Benefičního běhu městem. Celkem se na start přihlásilo 142 osob, a to od 
nejmenších dětí v kočárku až po seniory a vozíčkáře. 
Všichni, kteří se aktivně zúčastnili nebo přišli podpořit závodníky, nám 
udělali velkou radost. Startující udělali něco pro své zdraví a zároveň tím 
pomohli ostatním. Výtěžek letošního ročníku 10 182,- Kč bude využit na 
dofinancování našich sociálních služeb ve Vimperku.  
Děkujeme všem, kteří se běhu zúčastnili aktivně či jako diváci nebo se 
dostavili pouze, aby finančně přispěli bez účasti na běhu. Děkujeme 
SKI KLUBU ŠUMAVA, který jako každoročně zajistil běh po technické 
a sportovní stránce. Děkujeme také ZŠ T. G. Masaryka za poskytnutí 
elektrické energie potřebné na zajištění závodu.
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Tříkrálová sbírka 2018

Děkujeme všem dárcům i dobrovolníkům za 
přízeň a obětavost. Tříkrálová sbírka je největší 
sbírka svého druhu v České republice. Její 
výsledek závisí na ochotě dobrovolníků, kteří se 
do této sbírky zapojí, a také na štědrosti dárců. 
Právě díky všem dobrovolníkům a dárcům 
činil výtěžek sbírky 240.934,- Kč.  

Poděkování koledníkům

Dne 3. února 2018 se konalo v hotelu Zlatá 
hvězda ve Vimperku poděkování koledníkům 
Tříkrálové sbírky 2018. Pozvání přijal i pan 
farář O. Jaromír Stehlík. Kromě občerstvení jsme připravili bohatý 
program. Divadelní soubor Svatomařská soda nám zahrál pohádku 
Šípková Růženka, poté vystoupila skupina historického šermu Vendeta. 
Oběma souborům děkujeme, že nám připravili velmi pěkná vystoupení 
bez nároku na honorář. Děkujeme také hotelu Zlatá hvězda za bezplatné 
poskytnutí sálu. Strávili jsme společně velmi hezké odpoledne.

Ježíškova vnoučata - poděkování

Tento rok se náš domov poprvé zapojil do projektu Ježíškova vnoučata. 
V tomto projektu jde o to, že veřejnost (více lidí nebo i jednotlivec) splní 
přání nějakému seniorovi (či skupině seniorů). Jelikož se nám nelíbí 
způsob, kdy se obdaruje pouze několik klientů, vybrali jsme formu 
společného dárku (zážitku), a to canisterapii pro naše obyvatele. Všichni 
senioři v našem domově mají rádi zvířata, úplně se rozzáří, když si můžou 
nějaké pohladit, pochovat. Už k nám jedna paní na canisterapii dojížděla a 
všichni naši obyvatelé na zvířátka úžasně reagovali – soběstačnější klienti 
měli radost z veselého, hravého pejska, klienti s vážnějším zdravotním 
postižením, kteří jsou např. upoutaní na lůžko nebo nemohou slovy 
vyjádřit své pocity, projevovali své emoce úsměvem nebo hlazením 
zvířátka.
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Překvapil nás zájem veřejnosti podílet se na obdarování seniorů, kteří žijí 
v našem domově. Původně jsme do přání uvedli 3 terapie, ale nakonec 
se podařilo vybrat na 8 terapií. Osmá terapie bude uhrazena z daru od 
žáků Základní školy Smetanova Vimperk, kteří peníze vydělali na besedě 
o finanční gramotnosti, byly to jejich první vydělané peníze.
Všem dárcům ze srdce děkujeme.

V. Souhrnné údaje za organizaci v roce 2018
Celkové hospodaření OCH Vimperk v roce 2018
Náklady v Kč
Mzdy 21 561 333,00
Odvody z mezd 7 480 223,00
Odměny - DPP, DPČ 1 243 182,00
Dlouhodobý majetek 885 458,36
Potraviny 1 846 334,90
Kancelářské potřeby 234 284,00
PHM 770 187,00
Palivo 262 743,00
Drobné nákupy 252 919,07
Materiál hygienický a zdravotnický 497 703,01
Ochranné pracovní pomůcky 108 996,00
Energie 397 338,00
Vodné, stočné 98 012,00
Spoje, internet, telefony 171 958,96
Právní a ekonomické služby 367 630,00
Vzdělávání pracovníků 419 567,94
Opravy 1 242 554,70
Cestovné 30 938,70
Ostatní náklady (nájemné, SW, revize…) 1 192 419,45
Fond oprav 200 000,00
Likvidace odpadu 139 282,63
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Pojistné, bankovní poplatky 385 274,34
Odpisy 1 937 634,00
Nákup obědů pro pečovatelskou službu 4 399 405,00
Náklady celkem  46 125 379,06 

Výnosy v Kč
Úhrady od zdravotních pojišťoven 11 294 685,10
Úhrady – uživatelé služeb 10 906 827,00
Příspěvky na péči 5 006 313,00
Dotace MPSV 11 127 000,00
Dotace KÚ 890 000,00
Dotace měst a obcí 2 676 000,00
Dotace IP – Evropský sociální fond 1 065 551,00
Příspěvek úřadu práce 1 149 291,67
Tříkrálová sbírka 97 262,20
Dary 35 892,00
Ostatní výnosy 2 018 188,58
Výnosy celkem  46 267 010,55  

Výsledek hospodaření 141 631,49 

Úhrady od zdravotních pojišťoven

Úhrady – uživatelé služeb

Příspěvky na péči

Dotace MPSV

Dotace KÚ

Dotace měst a obcí

Dotace IP – Evropský sociální fond

Příspěvek úřadu práce 

Tříkrálová sbírka 

Dary 

Ostatní výnosy



41

Poradním orgánem je Rada Oblastní charity Vimperk, kterou tvoří 
ředitel, účetní/ekonom a další členové rady, které jmenuje a odvolává 
prezident Diecézní charity České Budějovice na návrh ředitelky OCH 
Vimperk.

Složení Rady OCH Vimperk v roce 2018:

Mgr. Dana Marková 
Dana Vidlášová  
MUDr. Marie Kučerová 
Alena Havelková  
Ivana Voráčková
Ing. Miroslav Holub

Personální zajištění OCH Vimperk 2018
Celkový počet pracovníků zajišťujících služby 118
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 
- přepočtený

65,92

Počet pracovníků na základě DPP, DPČ 24
Počet dohod o provedení práce 62
Počet uzavřených dohod o pracovní činnosti 6
Počet uzavřených pracovních poměrů celkem za rok 20
Počet ukončených pracovních poměrů za rok dohodou 8
Počet ukončených pracovních poměrů ve zkušební době ze 
strany zaměstnavatele

4

Počet ukončených pracovních poměrů ve zkušební době ze 
strany zaměstnance

2

Počet ukončených pracovních poměrů uzavřených na dobu 
určitou

0

Počet ukončených pracovních poměrů výpovědí ze strany 
zaměstnavatele

0

Počet ukončených pracovních poměrů výpovědí ze strany 
zaměstnance

4
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Mzdové náklady (v Kč) 2016 2017 2018
Mzdové náklady 
celkem 17 397 385 20 422 225 22 804 515

Mzdové náklady 
zaměstnanců v 
pracovním poměru

17 071 230 18 986 101 21 561 333

Dohody o provedení 
práce a pracovní 
činnosti

326 155 1 436 124     1 243 182

Odvody sociálního a 
zdravotního pojištění 5 534 945 6 589 002 7 480 223

Ostatní sociální 
náklady 113 457 68 613 171 495 

Průměrná měsíční 
mzda 21 693 23 675 28 827 

VI. Poděkování dárcům, institucím

Děkujeme těmto dárcům, sponzorům v roce 2018: 

 Agromont Vimperk, s. r. o.
 AUTO JAMRA Vimperk
 Chirurgická ambulance Stachy
 Hotel Zlatá hvězda Vimperk
 SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK
 žáci ZŠ Vimperk, Smetanova ul.

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

Oblastní charitě Vimperk z rukou předsedy SKI KLUBU ŠUMAVA 
VIMPERK, pana Ing. Karla Hudečka, předán opět finanční dar ve výši 
10.870,- Kč z vyhlášené akce „ KAŽDÉ ČÍSLO POMÁHÁ“ v rámci 
lyžařského závodu ŠUMAVSKÝ SKI MARATON. Děkujeme 
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Dary fyzické osoby a právnické osoby: 97 739,00 Kč
Příspěvek úřadu práce 
– doprovázení pěstounských rodin: 1 202 800,00 Kč

Tříkrálová sbírka (65 % výtěžku): 156 607,10 Kč

Přijaté provozní dotace 
Poskytovatel dotace: v Kč
MPSV  11 127 000
Jihočeský kraj      890 000
KÚ z ESF 1 065 551
Město Prachatice 1 000 000
Město Vimperk 670 000
Obec Čkyně 260 000
Obec Zálezly 15 000
Obec Radhostice 10 000
Městys Strážný 11 000
Obec Stachy 100 000
Obec Zdíkov 120 000
Město Volary 440 000
Obec Bohumilice 10 000
Obec Vacov 32 000
Obec Nicov 4 000
Obec Sv. Maří 4 000
Celkem 15 758 551
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VII. Zpráva auditora
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