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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, info@vimperk.charita.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,

 na následujících stránkách si Vám dovoluji představit činnost 
Oblastní charity Vimperk v roce 2019. Poskytovali jsme služby více jak 
900 osobám. Klienty našich sociálních a zdravotních služeb byli senioři, 
rodiny s dětmi i osoby v krizové situaci. Všem jsme se snažili být nablízku, 
abychom jim pomohli, když nás potřebovali.
 Děkuji tímto za náročnou a obětavou práci všem zaměstnancům 
Oblastní charity Vimperk, děkuji i všem poskytovatelům dotací a všem 
našim dárcům a příznivcům.

Mgr. Dana Marková
   ředitelka Oblastní charity Vimperk

III. Z historie charity ve Vimperku
 
 Oblastní charita Vimperk je nezisková organizace, která byla 
zřízena českobudějovickým biskupstvím. Jejím posláním je poskytovat 
péči a pomoc potřebným, jak vyplývá z názvu odvozeného z latinského 
„caritas“ (česky lásky či slitování). 
 Vimperská charita vznikla v roce 1990. Nejprve poskytovala 
pouze tzv. domácí péči ve spolupráci s MUDr. Svatošovou a pražskou 
charitou. V roce 1991 oficiálně vznikla Farní charita Vimperk jako 
neziskové účelové zařízení římskokatolické církve. Domácí péči 
poskytovanou zdravotními sestrami charita rozšířila o pečovatelskou 
službu v domácnostech.
 V roce 1995 byla zrekonstruována v obci Pravětín budova bývalé 
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školy na domov pro seniory s kapacitou 16 lůžek. Od r. 1999 charita 
provozovala denní stacionář pro seniory ve Vimperku v prostorách 
domu s pečovatelskou službou, od roku 2002 pak v objektu Domova 
klidného stáří v Pravětíně. Od ledna 2002 byla zvýšena kapacita 
domova pro seniory 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.
 Od 4. ledna 2016 začala provozovat Oblastní charita Vimperk 
v Prachaticích „Taxík Maxík“.
 K 31. 12. 2017 byl ukončen projekt Čhave Devlestar z toho 
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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 2019 Oblastní charita provozovala Dům klidného 
stáří Pravětín, 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 
doprovodný projekt pro seniory nazvaný Aktivně ve stáří.

IV. Činnost v roce 2019
 

Dům klidného stáří Pravětín

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

Adresa:    Pravětín 23, 385 01 Vimperk
Odpovědný pracovník:  Mgr. Dana Marková
Mobilní telefon  731 402 993
Pevná linka:   388 412 738
E-mail:    info@fch-vimperk.cz
    info@vimperk.charita.cz
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:

a) ubytování 
b) stravování 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
 osobní hygienu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti 
g) aktivizační činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 
při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí 
k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Předností domova je jeho umístění na klidném místě s krásnou 
šumavskou přírodou v okolí a vlídný personál, který respektuje 
individuální potřeby každého klienta.

Věk k 31. 12. 2019 Počet uživatelů
do 65 let 0
do 75 let 2
do 85 let 17
do 95 let 17
nad 95 let 0
Průměrný věk 84
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Stupeň závislosti k 31. 12. 2019 Počet uživatelů
Bez příspěvku 0
Stupeň č. I 0
Stupeň č. II 4
Stupeň č. III 7
Stupeň č. IV 25
Celkem 36

Uživatelé Počet
Nově přijatí v roce 2019 8
Ukončilo službu z důvodu úmrtí 7
Ukončilo službu z jiného důvodu 0
Celkem služby poskytnuty 43

Personální zajištění služby Počet zaměstnanců 
k 31. 12. 2019

Přepočtený 
počet úvazků

ředitelka 1 0,55
ekonom, účetní, 
administrativní

2 1,10

zdravotní sestry včetně vrchní 
sestry

12 9,25

pracovníci v sociálních 
službách

16 14,5

sociální pracovnice a vedoucí 
sociálního úseku

2 2,00

kuchaři 4 4,00
pomocná síla v kuchyni 1 1,00
údržbáři, topiči 2 2,00
úklid, praní prádla 4 3,63
Celkem k 31. 12. 2019 45 35,58
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Dům klidného stáří Pravětín 2019
Náklady v Kč
mzdy celkem   18 370 890,00 
sociální náklady ostatní   29 642,00
dl. majetek   532 415,00 
potraviny   2 382 698,69 
kancelářské   83 538,50 
PHM   108 580,00 
nákupy   893 348,32 
palivo   269 004,33 
drobné   220 914,31 
čistící   228 607,12 
zdravotnický   120 685,85 
pracovní pomůcky   54 136,71 
služby   1 847 771,97 
energie   432 584,93 
voda   93 008,00 
spoje, internet, tel.   50 326,14 
právní, ekonomické, audit   162 646,50 
vzdělávání   174 329,00 
opravy   415 389,81 
cestovní náklady   1 289,00 
SW (programy)   154 164,34 
jiné (revize)   220 438,76 
likvidace odpadu   143 595,49 
pojistné, banka, poplatky   171 960,00 
odpisy   1 609 645,00 
fond oprav   400 000,00 
Náklady celkem   26 430 489,48
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Výnosy v Kč
 úhrady zdravotních pojišťoven   8 286 327,85  
 úhrady od klientů   4 541 476,00 
 příspěvky na péči   5 077 152,00 
 stravné od pečovatelské služby   1 696 880,00 
 stravné zaměstnanci   178 409,00 
 dotace MPSV   5 652 000,00 
 dotace KÚ 1   500 000,00 
 dotace KÚ 2   144 000,00 
 dary, TS   257 455,10 
 jiné   101 138,27 
Výnosy celkem   26 434 838,22 

Hospodářský výsledek   + 4 348,74 
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Pečovatelská služba
Vedoucí služby: Dana Vidlášová

tel.: 731 402 992
Sociální pracovník: Miriam Dohnalová, DiS.

tel. 731 604 434
Sídlo: Krátká 125, 385 01 Vimperk

tel. 388 416 288
tel. - pečovatelky: 388 416 288 

mobil: 728 545 536, 605 022 378
Dům s pečovatelskou
službou Čkyně: 

Čkyně 55, 384 81 Čkyně

tel. - pečovatelky: Čkyně: 388 423 131, 723 780 611
Vacov: 605 022 435

Dům s pečovatelskou
službou Prachatice:

SNP 559, 383 01 Prachatice

tel. - pečovatelky: 388 316 606, 731 604 418
Dům s pečovatelskou
službou Prachatice:

Skalka 1120, 383 01 Prachatice

tel. - pečovatelky: 388 318 981, 731 604 419
Dům s pečovatelskou
službou Volary:

5. května 149, 384 51 Volary

tel. - pečovatelky: 388 333 055, 606 498 545
Pečovatelská služba 
Zdíkov, Stachy:

Krátká 125, 385 01 Vimperk

tel. - pečovatelky: 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 
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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.

Poskytovali jsme tyto základní 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)

Služby jsme poskytovali v domácnostech v těchto obcích:

Vimperk, Nové Hutě, Zdíkov, Stachy, Nicov, Vacov, Čkyně, Zálezly, 
Bohumilice, Radhostice, Prachatice, Volary, Strážný, Sv. Maří a Šumavské 
Hoštice. Služby jsme poskytovali také v příslušných městských částech, 
osadách.
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Pečovatelská služba v roce 2019
Středisko 
pečovatelské 
služby

Počet 
klientů

Počet 
dovozu 
obědů

Počet ostatních 
pečovatelských 
úkonů

Počet 
pečovatelských 
úkonů celkem

Vimperk 153 23 908 20 508 44 416
Prachatice 220 29 666 37 580 67 246
Čkyně 69 9 121 6 477 15 598
Stachy 26 2 984 444 3 428
Zdíkov 49 7 399 1 950 9 349
Volary 58 6 366 6 025 12 391
Celkem 575 79 444 72 984 152 428

Počet pracovníků v pečovatelské službě k 31. 12. 2019

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 6 6,625 1 0,02 1 0,3 1 0,05 1 0,05
Čkyně 3 2,25 1 0,02 1 0,1 1 0,02 1 0,02
Prachatice 8 8,00 1 0,1 1 0,3 1 0,1 1 0,1
Volary 2 1,5 1 0,02 1 0,1 1 0,02 1 0,02
Zdíkov 2 0,75 1 0,02 1 0,1 1 0,002 1 0,002
Stachy 2 0,75 1 0,02 1 0,1 1 0,002 1 0,002
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Ekonomické údaje za jednotlivá střediska 
pečovatelské služby v roce 2019

Charitní pečovatelská služba – Vimperk 2019
Náklady v Kč
mzdy celkem   2 613 145,00 
sociální náklady ostatní   2 100,00  
dl. majetek   143 012,91 
kancelářské   20 649,00 
PHM   93 088,00 
nákupy   22 105,00 
služby   234 120,86 
nájemné   57 115,00 
spoje, internet, tel.   14 860,33 
ekonomické, audit   32 336,00 
vzdělávání   36 066,00 
opravy   85 532,53 
SW (programy), ostatní   8 211,00 
pojistné, banka,poplatky   43 368,00 
odpisy   33 490,00 
nákup obědů   1 508 558,00 
Náklady celkem   4 713 636,77 

Výnosy v Kč
úhrady - uživatelé   2 284 134,00 
ostatní výnosy, příspěvky a dary   1 655 000,00 
dotace MPSV   271 000,00 
dotace Jihočeského kraje   500 000,00 
dotace měst a obcí   4 000,00 
Výnosy celkem   4 714 134,00 

Hospodářský výsledek + 497,23 
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Charitní pečovatelská služba – Prachatice 2019
Náklady v Kč
mzdy celkem   3 744 544,00
sociální náklady ostatní   9 209,00 
dl. majetek   99 496,30 
kancelářské   26 585,00 
PHM   113 398,32 
nákupy   34 389,02 
služby   222 200,54 
nájemné   62 478,00 
spoje, internet, tel.   31 683,54 
ekonomické, audit   38 662,00 
vzdělávání   34 741,00 
opravy   35 456,00 
SW, ostatní   19 180,00 
pojistné, banka, OP   74 047,00 
odpisy   197 596,00 
nákup obědů   1 502 045,00 
Náklady celkem   6 023 510,18 

Výnosy v Kč
úhrady od klientů   2 307 143,00  
dotace MPSV   2 662 000,00 
dotace KÚ   109 000,00 
dotace Prachatice   900 000,00 
ostatní   30 000,00 
Výnosy celkem   6 008 143,00 

Hospodářský výsledek - 15 367,18  
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Charitní pečovatelská služba – Čkyně 2019
Náklady v Kč
mzdy celkem   1 119 935,00 
sociální náklady ostatní   2 110,00 
dl. majetek   31 990,96 
kancelářské   12 818,00 
PHM   53 638,00 
nákupy   19 325,00 
služby   67 969,08 
energie   3 854,00 
nájemné   3 612,00 
spoje, internet, tel.   3 809,00 
ekonomické, audit   11 732,00 
vzdělávání   16 430,00 
opravy   24 439,08 
SW (programy), ostatní   4 093,00 
pojistné, banka, OP   28 581,00 
odpisy   42 368,00 
nákup obědů   562 101,00 
Náklady celkem   1 940 836,04 

Výnosy v Kč
úhrady od klientů   786 176,00 
dotace MPSV   742 000,00 
dotace KÚ   95 000,00 
dotace Čkyně   260 000,00 
dotace Vacov   32 000,00 
dotace Bohumilice   10 000,00 
dotace Zálezly   15 000,00 
Výnosy celkem   1 940 176,00 

Hospodářský výsledek - 660,04 



18

Charitní pečovatelská služba – Zdíkov 2019
Náklady v Kč
mzdy celkem   476 096,00 
sociální náklady ostatní   625,00  
dl. majetek   13 170,52 
kancelářské   5 848,00 
PHM   34 933,00 
nákupy   1 782,00 
služby   26 008,00 
spoje, internet, tel.   846,00 
ekonomické, audit   575,00 
vzdělávání   6 403,00 
opravy   16 343,00 
SW (programy)   1 841,00 
pojistné, banka, OP   10 274,00 
odpisy   26 849,00 
nákup obědů   483 424,94 
Náklady celkem   1 079 010,46 

Výnosy v Kč
úhrady od klientů   673 297,00  
dotace MPSV   251 000,00 
dotace KÚ   34 000,00 
dotace Zdíkov   120 000,00 
Výnosy celkem   1 078 297,00  

Hospodářský výsledek   - 713,46 
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Charitní pečovatelská služba – Stachy 2019 
Náklady v Kč
mzdy celkem   459 108,00 
sociální náklady ostatní   624,00 
dl. majetek   4 041,44 
kancelářské   5 845,00 
PHM   34 929,00 
nákupy   1 757,00 
služby   19 553,00 
spoje, internet, tel.   800,00 
ekonomické, audit   572,00 
vzdělávání   3,00 
opravy   16 342,00 
SW (programy)   1 836,00 
pojistné, banka, OP   10 189,00 
odpisy   26 848,00 
nákup obědů   184 347,00 
Náklady celkem   747 241,44

Výnosy v Kč
úhrady od klientů   254 691,00  
dotace MPSV   251 000,00 
dotace KÚ   45 000,00 
dotace Stachy   100 000,00 
dotace Nicov   4 000,00 
dary, TS   39 152,00 
jiné   20 000,00 
Výnosy celkem   713 843,00 

Hospodářský výsledek - 33 398,44 
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Charitní pečovatelská služba – Volary 2019
Náklady v Kč
mzdy celkem   977 749,00
sociální náklady ostatní   1 899,00 
dl. majetek   44 426,42 
kancelářské   6 983,00 
PHM   30 660,00 
nákupy   8 226,00 
služby   64 321,00 
spoje, internet, tel.   2 998,00  
ekonomické, audit   23 732,00 
vzdělávání   22 730,00 
opravy   10 768,00 
SW (programy)   4 093,00 
pojistné, banka, OP   23 636,00 
odpisy   47 911,00 
nákup obědů   467 427,00 
Náklady celkem   1 673 238,42

Výnosy v Kč
úhrady od klientů   674 095,00  
dotace MPSV   559 000,00 
dotace Volary   440 000,00 
Výnosy celkem   1 673 095,00 

Hospodářský výsledek  - 143,42



21

Taxík Maxík 2019

 V rámci tohoto projektu jsme zajišťovali seniorům a zdravotně 
postiženým občanům v Prachaticích dopravu k lékaři nebo na úřady. 
Služba byla financována z dotace města Prachatice.

Rok 2019 Ujeto km Počet odvozů
leden 565 144
únor 428 136
březen 649 240
duben 921 184
květen 447 160
červen 654 210
červenec 519 172
srpen 660 152
září 1 039 238
říjen 963 232
listopad 668 184
prosinec 507 148
celkem 8 020 2 200



22

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

Taxík Maxík 2019
Náklady v Kč
mzdy celkem   97 972,00 
kancelářské   2 826,00  
PHM   31 553,00 
nákupy   1 798,00 
služby   26 219,00 
spoje, internet, tel.   1 100,00 
ostatní   1 610,00 
opravy   23 509,00 
Náklady celkem   160 368,00 

Výnosy v Kč
 dotace Prachatice   120 000,00 
 úhrady od klientů   40 368,00 
Výnosy celkem   160 368,00 

Hospodářský výsledek  0
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Projekt – Aktivně ve stáří

 Pro uživatele pečovatelské služby jsme připravili aktivizační 
volnočasové činnosti, které jim umožnily zapojovat se do společenství 
dalších seniorů s cílem předcházet pocitu osamocení, udržovat a rozvíjet 
svoje schopnosti psychické i fyzické. 
 Projekt jsme financovali z vlastních zdrojů. Aktivit se zúčastnilo 
324 osob.

Aktivity projektu 2019

Vzpomínky na Karla Hašlera“ – další pokračování pořadu o Karlu 
Hašlerovi. Posluchači společně vzpomínali s paní Boženou Hašlerovou 
(snachou) a panem Karlem Hašlerem (vnukem). Vzpomínání bylo 
proloženo spoustou veselých i dojemných písniček Karla Hašlera – 24. 1. 
2019 v DPS Skalka 1120, Prachatice

Dne 29. 1. 2019 proběhla zajímavá přednáška o Vimperku s Mgr. 
Romanem Hajníkem, doplněná pěknými fotografiemi v Komunitním 
centru pro seniory a spolky ve Vimperku.

Dne 4. 3. 2019 se uskutečnilo setkání s paní Ivanou Voráčkovu, vedoucí 
oddělení sociální ochrany, která přítomným poradila v oblasti sociálních 
dávek.

Dne 9. 4. 2019 v Klubovně pro seniory ve Sklářské 399 ve Vimperku jsme 
si při příležitosti Velikonočních svátků vyráběli dekorační předměty a 
společně jsme vzpomínali na Velikonoce v dobách našich babiček. 

„Velikonoční posezení“ – příjemné společenské posezení spojené 
s výrobou dekoračních předmětů se uskutečnilo i v Prachaticích dne 10. 
4. 2019 v DPS Skalka.

„Den matek“ – dne 9. 5. 2019 společně s Místní organizací svazu 
tělesně postižených se uskutečnilo posezení spojené s vystoupením dětí 
z Mateřské školky Skalka.
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Dne 4. 6. 2019 další poutavé povídání o historii staveb ve Vimperku s Mgr. 
Romanem Hajníkem, doplněné pěknými fotografiemi v Komunitním 
centru pro seniory a spolky ve Vimperku.

V rámci tvořivé dílny se 20. 9. 2019 uskutečnilo odpolední posezení 
spojené s  výrobou kytiček z látek ve společenské místnosti v DPS Skalka 
1120, Prachatice.

Dne 11. 10. 2019 se uskutečnila beseda o bylinkách s paní Růženou 
Vincíkovou ve společenské místnosti DPS Skalka 1120, Prachatice 
společně se Svazem tělesně postižených v ČR z.s., Místní organizací 
Prachatice.

Další pokračování vyprávění o vimperské historii se uskutečnilo s Mgr. 
Romanem Hajníkem dne 16. 10. 2019 a 27. 11. 2019 v Komunitním 
centru pro seniory a spolky ve Vimperku.

Podzimní očista těla a duše s paní Květou Kadlecovou ve společenské 
místnosti v DPS Skalka 1120, Prachatice dne 29. 10. 2019.

Posezení s harmonikou spojené s výrobou květin se uskutečnilo dne 8. 
11. 2019 v DPS Skalka 1120 v Prachaticích společně se Svazem tělesně 
postižených v ČR z.s. Místní organizací Prachatice.

Předvánoční posezení spojené s výrobou vánoční dekorace se uskutečnilo 
28. 11. 2019 ve společenské místnosti v DPS Skalka 1120, Prachatice.

Vánoční posezení ve sváteční atmosféře s občerstvením a pěkným 
programem proběhlo dne 3. 12. 2019 v DPS Skalka Prachatice. 

Vánoční posezení s občerstvením a příjemnou atmosférou se uskutečnilo 
dne 10. 12. 2019 v Komunitním centru pro seniory a spolky ve Vimperku.
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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 zajišťovala 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 70
Celkový počet uživatelů
z toho děti
z toho dospělí

171
80
91

Počet intervencí 
Počet kontaktů

1 819
865
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Služba pro rodiny s dětmi v roce 2019
Náklady v Kč
mzdy celkem   1 101 495,00
dl. majetek   84 256,00 
kancelářské   12 777,00 
PHM   2 265,00 
nákupy   5 741,00 
služby   92 974,62 
nájemné   45 278,00 
spoje, internet, tel.   6 231,62 
ekonomické, audit   16 147,00 
vzdělávání   10 286,00 
opravy   9 249,00 
SW (programy)   5 783,00 
pojistné, banka, OP   8 641,00 
odpisy   382,00 
Náklady celkem   1 308 531,62 

Výnosy  v Kč
dotace MPSV   1 047 000,00
dotace KÚ   60 000,00 
dotace Vimperk   150 000,00 
dar DCH ČB 20 000,00
dary, TS   5 008,00 
Výnosy celkem   1 282 008,00 

Hospodářský výsledek - 26 523,62 
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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 jsme 
zajišťovali 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. 
 V roce 2019 jsme doprovázeli celkem 30 rodin. 1 rodina ukončila 
doprovázení z důvodu zrušení pěstounské péče soudem (stěhování 
rodiny do zahraničí). V roce 2019 jsme uzavřeli 9 nových dohod o výkonu 
pěstounské péče.
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projekt Pěstoun v roce 2019
Náklady v Kč
mzdy celkem   579 416,00 
dl. majetek   2 588,00 
kancelářské   1 643,00 
PHM   19 063,00 
nákupy   1 307,00 
služby   83 070,20 
nájemné   28 400,00 
spoje, internet, tel.   4 117,97 
právní, ekonomické, audit   14 330,00 
opravy   32 875,23 
SW, ostatní   3 347,00 
vzdělávání - pěstouni   244 980,00 
vzdělávání - zaměstnanci   8 665,00 
respitní péče   87 230,00 
pojistné, banka, OP   29 510,00 
odpisy   68 427,00 
Náklady celkem   1 125 899,20 

Výnosy  v Kč
příspěvek úřadu práce   1 125 899,20 
Výnosy celkem   1 125 899,20  

Hospodářský výsledek 0

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

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

Vedoucí služby: Bc. Romana Karták
Tel.: 732 122 071

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 2019:

Počet uživatelů služby 35
Počet intervencí (30 minut) 324
Počet kontaktů (kratších než 30 min.) 128
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projekt Nexus v roce 2019
Náklady v Kč
mzdy celkem   125 539,00 
dl. majetek   884,00 
kancelářské   3 259,00 
PHM   525,00 
nákupy   1,00 
služby   23 133,55 
nájemné   3 067,00 
spoje, internet, tel.   850,55 
ekonomické, audit   5 566,00 
vzdělávání   10 813,00 
opravy   2 063,00 
SW (programy)   774,00 
pojistné, banka, OP   1 114,00 
odpisy   191,00 
Náklady celkem   154 646,55  

Výnosy  v Kč
dotace MPSV   133 000,00 
dotace Vimperk   20 000,00 
Výnosy celkem   153 000,00 

Hospodářský výsledek - 1 646,55 
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Charitní ošetřovatelská služba - /home care/

Nestátní zařízení zdravotnické zařízení
Odborný garant: Jitka Nachlingerová, DiS.
mobil: 731 604 439
Sídlo: Krátká 125, 385 01  Vimperk
pracoviště Vimperk: 
Krátká 125, 385 01  Vimperk
mobil: 724 065 613, 733 676 732
pracoviště Prachatice:
Skalka 1120, 383 01  Prachatice
tel.: 731 604 439, 731 604 503, 731 133 112

 Nestátní zdravotnické zařízení domácí péče zajišťuje 
ošetřovatelské zdravotnické výkony dle indikace lékaře v domácnosti 
pacienta. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění, takže ji pacient 
neplatí. Tuto službu vykonávají v pohodlí domova pacienta registrované 
zdravotní sestry. Není to služba určená jen seniorům. Může ji předepsat 
lékař i mladšímu pacientovi, který je např. po operaci, který má vážné 
zdravotní znevýhodnění, jež mu znemožňuje docházet do zdravotnického 
zařízení.
 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

Počet vykonaných návštěv 24 689
Počet ošetřených pacientů                  472

CHOS a další činnosti 2019
Náklady v Kč
mzdy celkem   3 497 455,00 
sociální náklady ostatní   900,00 
dl. majetek   234 567,12 
kancelářské   80 738,57 
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PHM   235 366,79 
nákupy   167 649,26 
služby   143 029,17 
nájemné   63 314,00 
spoje, internet, tel.   22 383,67 
právní, ekonomické, audit   57 331,50 
vzdělávání   16 852,00 
opravy   139 108,94 
cestovní náklady   7 675,00 
SW, ostatní   43 184,72 
pojistné, banka, OP   139 291,20 
odpisy   112 995,00 
Náklady celkem   4 818 812,77  

Výnosy  v Kč
zdravotní pojišťovny   4 882 609,40  
jiné   183 033,43 
Výnosy celkem   5 065 642,83

Hospodářský výsledek   246 830,06 
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Další činnost v roce 2019

Tříkrálová sbírka 2019

 Milí dárci, koledníci a přátelé Tříkrálové sbírky!
Jménem Oblastní charity Vimperk bych Vám ráda srdečně a upřímně 
poděkovala za to, že jste otevřeli svá srdce a domovy, věnovali nezištně 
svůj čas a pomohli tak společně těm, kteří to nejvíc potřebují.
 Sbírka probíhala ve Vimperku a v jeho okolí 1. - 14. 1. 2019. I 
přes nevlídné a mrazivé počasí se do ulic vydalo 27 skupinek koledníků, 
kteří do domů přinášeli požehnání a poselství Vánoc. Každého, koho 
zastihli, obdarovali malým dárkem a posvěcenou křídou napsali na dveře 
požehnání K+M+B (Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej 
tomuto domu). Je nám líto, že se koledníci nedostali ke každému, kdo 
na ně čekal. Několik dětí nám totiž v době sbírky onemocnělo a stále se 
potýkáme s nedostatkem dobrovolníků – koledníků. Budeme rádi, pokud 
se k nám v dalších letech někteří přidáte a pomůžete nám v tom, abychom 
s požehnáním navštívili více domovů.
 Díky všem, kdo se na sbírce podíleli a všem, kteří přispěli do 
kasiček, se letos vybralo 188 313,- Kč. Výtěžek sbírky bude použit na 
podporu charitní ošetřovatelské služby OCH Vimperk.
 Děkujeme za Vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého v roce 2019.

koordinátor TS
Simona Vidlášová
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LEGO dětem

 Díky daru DCH České Budějovice mohla naše organizace 
v adventním čase obdarovat děti z rodin, kterým poskytuje sociální služby. 
Mohli jsme tak dětem, které vyrůstají v rodinách v nepříznivé sociální 
situaci, nebo dětem, které vyrůstají v pěstounské péči, předat stavebnice 
LEGO pod stromeček. Všechny tyto obdarované děti to nemají v životě 
lehké, díky daru DCH jsme měli možnost udělat jim radost. 
 Celkem jsme obdarovali 68 dětí (35 dívek a 33 chlapců) ze 47 
rodin. Při předávání dárků jsme viděli mnoho rozzářených dětských 
očí a velkou, srdečnou radost. LEGA jsme předávali individuálně přímo 
v rodinách, které jsme za tímto účelem navštívili.

V. Souhrnné údaje za organizaci v roce 2019
Celkové hospodaření OCH Vimperk v roce 2019

Náklady v Kč
mzdy celkem   33 415 176,00 Kč 
sociální náklady ostatní   34 761,00 Kč 
dl. majetek   1 190 848,67 Kč 
potraviny   2 382 698,69 Kč 
kancelářské   263 510,07 Kč 
PHM   760 076,11 Kč 
nákupy   1 172 409,60 Kč 
palivo   269 004,33 Kč 
drobný materiál   309 810,33 Kč 
čistící prostředky   253 122,12 Kč 
zdravotnický materiál   273 988,11 Kč 
pracovní pomůcky   66 484,71 Kč 
služby   6 422 380,09 Kč 
energie   436 438,93 Kč 
voda   93 008,00 Kč 
spoje, internet, tel.   148 058,82 Kč 
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právní, ekonomické, audit   363 630,00 Kč 
vzdělávání   582 298,00 Kč 
opravy   811 075,59 Kč 
cestovní náklady   8 964,00 Kč 
nákup obědů 3 011 022,94 Kč
nájemné   263 558,00 Kč 
SW (programy)   182 890,34 Kč 
likvidace odpadu   143 595,49 Kč 
jiné   377 839,98 Kč 
pojistné, banka, poplatky   540 611,20 Kč 
odpisy   2 166 702,00 Kč 
fond oprav   400 000,00 Kč 
Náklady celkem   48 749 173,43 Kč 

Výnosy v Kč
ZP   13 168 937,25 Kč 
úhrady od klientů   4 556 546,00 Kč 
příspěvky na péči   5 077 152,00 Kč 
stravné PS   7 255 477,00 Kč 
stravné zaměstnanci   178 409,00 Kč 
dotace MPSV   12 952 000,00 Kč 
dotace obcí   2 675 000,00 Kč 
dotace KÚ   1 258 000,00 Kč 
příspěvek úřadu práce   1 125 899,20 Kč 
dary, TS   459 152,10 Kč 
jiné   215 823,70 Kč 
Výnosy celkem   48 922 396,25 Kč 

Hospodářský výsledek   173 222,82 Kč
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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 2019:

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

Personální zajištění OCH Vimperk 2019
Celkový počet pracovníků zajišťujících služby 113
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 
- přepočtený

66,15

Počet pracovníků na základě DPP, DPČ 19
Počet dohod o provedení práce 36
Počet uzavřených dohod o pracovní činnosti 1
Počet uzavřených pracovních poměrů celkem za rok 22
Počet ukončených pracovních poměrů za rok dohodou 6
Počet ukončených pracovních poměrů ve zkušební době ze 
strany zaměstnavatele

1

Počet ukončených pracovních poměrů ve zkušební době ze 
strany zaměstnance

0

Počet ukončených pracovních poměrů uzavřených na dobu 
určitou

6

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) 2017 2018 2019
Mzdové náklady 
celkem vč. odvodů 27 011 227 30 284 738   33 415 176

Průměrná měsíční 
mzda 23 675 28 827 31 705

VI. Poděkování dárcům, institucím

Děkujeme všem dárcům, sponzorům a příznivcům 
za jejich pomoc v roce 2019: 

Dary v roce 2019 240 594
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VII. Zpráva auditora...
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