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Úvodní slovo ředitelky FCH Vimperk
Vážení přátelé,
když se ohlédnu za minulým rokem, který byl mým prvním
rokem ve funkci ředitelky FCH Vimperk, stěží se mi již vybavují
všechny obtíže, s kterými jsem se potýkala já i ostatní vedoucí a
zaměstnanci. Nebyl to lehký rok, máme za sebou kus práce a
troufám si říci, že dobré práce. Přestože jsme všichni pracovali
v mimořádně obtížných podmínkách, udrželi jsme činnost ve všech
projektech na kvalitní úrovni, řadu bolavých míst se dokonce
podařilo vylepšit.
V první polovině roku jsme se potýkali s mimořádně
rozsáhlou pracovní neschopností našich zaměstnankyň, což
vyžadovalo přesčasovou práci těch ostatních či přijímání nových
pracovníků na dobu určitou na zástup. Děkuji všem, kteří pracovali
nad rámec svých pracovních povinností i úvazků, za to, že dokázali
i v takovém vypětí dělat svou práci s láskou a nacházeli každý den
novou a novu sílu a vlídné slovo pro ty, pro které to vše děláme, pro
naše obyvatele v Domově klidného stáří sv. Zdislavy v Pravětíně i
pro klienty převážně z řad seniorů v terénu.
V druhé polovině roku se přidaly další starosti, které byly
vyvolány tím, že začal ve Vimperku a okolí působit nový
poskytovatel sociálních služeb. Snažili jsme se bez ztráty tváře
obstát a doufám, že se nám to podařilo.
Další bolestí minulého roku byl nedostatek finančních
prostředků, a to na provoz DKS v Pravětíně. Díky přispění institucí,
dárců, nadací a díky úsporám ve všech oblastech se podařilo
udržet provoz bez toho, aby byl omezen rozsah služeb. I přes
finanční těžkosti se podařilo dokončit přístavbu ergoterapeutické
dílny v DKS v Pravětíně, která slouží jak obyvatelům DKS, tak i
klientům stacionáře. Tato dílna byla vybavena novým nábytkem a
funguje od září roku 2005.

Myslím, že práce všech pracovníků charity byla poctivá a
výsledek se dostavil. Někdy jsou zápasy přesně tím, co v životě
potřebujeme. Pokud bychom nemuseli čelit překážkám, nebyli
bychom tak silní, jak potřebujeme. Věci se dějí tak, jak se dít
mají, ne tak, jak my chceme.
Na závěr děkuji všem zaměstnancům, všem institucím,
zejména Městu Prachatice, Městu Vimperk, OÚ Čkyně, OÚ
Lčovice, OÚ Zálezly a OÚ Zdíkov, Jihočeskému kraji, Farnímu
úřadu Vimperk, Nadaci Divoké husy a všem individuálním dárcům,
dobrovolníků a příznivcům. Děkuji všem jak za podporu finanční,
tak za podporu morální i duchovní.
.
Mgr. Dana Marková
ředitelka FCH Vimperk
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Vznik, historie a poslání organizace
Počátky činnosti spadají do roku 1990. V tomto roce začalo pět
zdravotních sester poskytovat domácí péči ve spolupráci s MUDr. Svatošovou a
pražskou charitou. FCH Vimperk pak vznikla krátce poté, v roce 1991 jako
neziskové účelové zařízení římskokatolické církve. FCH Vimperk byla zřízena
biskupem českobudějovické diecéze podle ustanovení kánonu 116 Kodexu
kanonického práva a v souladu se zákonem č. 308/91 Sb.
K dosavadní domácí péči poskytované zdravotními sestrami dle indikace
ošetřujícího lékaře zahájila FCH Vimperk pečovatelskou službu v domácnostech
nejprve s jednou pečovatelkou, postupně narůstal počet klientů a zaměstnankyň.
Na poskytování výše zmíněné zdravotní péče získala FCH Vimperk
registraci 13. 10. 1992.
V roce 1995 po rekonstrukci objektu bývalé školy v Pravětíně u
Vimperka, který vimperské charitě darovalo Město Vimperk, byl otevřen domov
klidného stáří, který sloužil původně 16 obyvatelům.
Dle zřizovacího dekretu čj. 995/98 ze dne 28. 8. 1998 získala FCH
Vimperk z rozhodnutí biskupa českobudějovického dle kánonu 116 § 2 CIC
vlastní právní subjektivitu a je součástí Diecézní charity České Budějovice, která
je součástí Sdružení Česká katolická charita.
Od r. 1999 začal fungovat denní stacionář pro seniory, nejprve ve
Vimperku v prostorách domu s pečovatelskou službou, od roku 2002 v objektu
Domova klidného stáří sv. Zdislavy v Pravětíně.
V roce 2000 se rozšířila působnost pečovatelské služby ve středisku
Čkyně, v roce 2003 byly uzavřeny další smlouvy o poskytování pečovatelské
služby, a to s OÚ Zálezly, s OÚ Lčovice a od roku 2004 s OÚ Zdíkov a Stachy.
Vzhledem k zvyšujícímu se počtu zájemců o umístění v DKS, byla v roce
2001 dokončena přístavba ke stávající budově. Od ledna 2002 tedy slouží
domov 33 obyvatelům.
Od 1. 1. 2005 poskytuje FCH Vimperk pečovatelskou službu také
v Prachaticích.
Posláním FCH Vimperk je dle stanov služba bližním v nouzi bez ohledu
na příslušnost k rase, národnosti, náboženství, státní či politické příslušnosti, a to
v duchu křesťanských principů a ideálů, vycházející zejména z lásky k bližnímu.
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počátky charitní
ošetřovatelské
služby

původní
budova
domova v
Pravětíně

stavba nové
budovy domova
v Pravětíně

§

Činnost v roce 2005
Domov klidného stáří sv. Zdislavy v Pravětíně
Adresa: Pravětín 23, 385 01 Vimperk
Telefon: 388 412 738 (731 402 993)
Odpovědný pracovník: Mgr. Dana Marková
v
§

§

§
§

Domov sloužil v tomto roce 33 klientům. Je umístěn v klidném prostředí
malé šumavské obci Pravětín u Vimperka.
Zařízení nabízí širokou škálu služeb:
trvalé ubytování
- v jednolůžkových, dvoulůžkových a v jednom trojlůžkovém pokoji
- pokoje jsou vybaveny nábytkem
- dle přání klienta je možno vybavit pokoj televizí, rádiem, lednicí, varnou
konvicí a dalšími vlastními předměty, připomínajícími klientovi domov
- některé pokoje mají balkon
- většina pokojů má vlastní sociální zařízení, popřípadě mají společnou
koupelnu dva pokoje
- koupelny jsou vybaveny sprchou, většina má bezbariérový vstup
- velký důraz je kladen na čistotu, denně je zajištěn úklid
- objekt má vlastní prádelnu a sušárnu
celodenní stravování
- domov má vlastní kuchyni, kde je připravována veškerá strava (snídaně,
oběd, svačina, večeře, druhá večeře pro diabetiky)
- respektujeme individuální přání klientů, výbor klientů se podílí na tvorbě
jídelníčku
pečovatelská služba je poskytována 24 hodin denně
- péče je individuální, při denní směně připadá na jednu pečovatelku 6 – 9
klientů, při noční směně přibližně 16 – 17 klientů
zdravotní péče

-

§

je zajišťována smluvním lékařem a sestrami domácí péče, které
docházejí do domova dle indikace lékaře
odborná rehabilitace (dvakrát týdně dle indikace lékaře)
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§
§

§

aktivizační činnosti
- klienti se mají možnost ve všední dny zúčastňovat programu
v ergoterapeutické dílně, kde se mohou věnovat nejrůznějším
činnostem, které aktivizují schopnosti seniorů
- podporujeme také rozvíjení vlastních zálib (malování, práce se dřevem
či chov drobného ptactva)
- velkou pozornost věnujeme individuálním rozhovorům, aktivnímu
naslouchání, procházkám
- v domově pořádáme různé kulturní akce (oslavy narozenin, kulturní
vystoupení umělců či amatérských souborů)
duchovní služba
- do domova pravidelně dochází kněz či jáhen, jednou týdně se v místní
kapli koná bohoslužba
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- podporujeme kontakty s rodinou
- návštěvy mají neomezený vstup v kteroukoli denní dobu
- organizujeme zájezdy, návštěvy kulturních akcí mimo domov
- doprovázíme dle přání klienta na nákup
obhajoba práv
- sociální pracovník poskytuje sociální pomoc, radu ve smyslu obhajoby
vlastních práv, podporu při vyřizování běžných záležitostí

Klienti v roce 2005
Počet klientů celkem
Počet nově přijatých klientů
Ukončení pobytu z důvodu
úmrtí
Ukončení pobytu (návrat do
domácího prostředí)
Průměrný věk
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33
15
14
1
80

Ekonomické údaje

Náklady
2.250.793,330.780,-

Potraviny, materiál, palivo
El. energie, voda, pohonné
hmoty
Údržba vozidel, cestovné
Telefonní poplatky, vzdělávání,
údržba SW sítě, BOZP
Mzdové náklady
Odvody – sociální a zdravotní
pojištění
Pojistné vozidel, majetku,
bankovní poplatky
Odpisy majetku
Celkem

90.646,70
194.384,14
3.492.369,1.215.464,51.890,48
1.319.473,8.945.800,48

Výnosy
Výkony zdravotních pojišťoven, 4.252.600,91
platby klientů, stravné
zaměstnanci
Dary a sbírky
37.050,54
Dotace Jihočeského kraje
3.560.000,Dotace od Úřadu práce
29.250,7.878.901,45
Celkem

Hospodářský výsledek

-1.066.899,03
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Personální zajištění
Pracovní zařazení
Počet úvazků
Ředitelka *
0,5 *
Vrchní sestra *
0,4 *
Zdravotní sestry, pečovatelky
14,5
Ekonom, účetní
0,4
Sociální pracovník
0,5
Kuchař
3
Skladová účetní
1
Pomocná síla v kuchyni
0,75
Uklízečka
1,75
Pradlena
0,75
Údržbář
1,5
Celkem zaměstnanců DKS
25,05
*)
Z důvodu ukončení pracovní smlouvy dohodou s dosavadní ředitelkou
DKS a z důvodů ekonomických (nutné úspory) byla zrušena samostatná
funkce ředitelky domova, tuto funkci zastávala souběžně ředitelka FCH
Vimperk. Nově bylo vytvořeno místo vrchní sestry na 0,4 úvazku, která
zajišťovala organizaci zdravotní péče a služeb pečovatelského personálu.

Gerontologický stacionář
Adresa: Pravětín 23, 385 01 Vimperk
Telefon: 388 412 738 (731 402 993)
Odpovědný pracovník: Mgr. Dana Marková
Stacionář slouží seniorům z Vimperka a okolí. Je umístěn v areálu
Domova klidného stáří v Pravětíně.
Cílem služby je umožnit starým lidem důstojně a aktivně prožívat stáří,
aniž by museli trvale opustit domácí prostředí. Služba představuje alternativu
mezi celoročním pobytem v sociálním zařízení a bydlením ve vlastní domácnosti,
které je často spojeno se samotou a nečinností (zejména po odchodu členů
domácnosti do zaměstnání). Stacionář nabízí klientům aktivní využití volného
času, umožňuje klientovi v době pobytu uspokojení základních potřeb
biologických, hygienických, psychických, sociálních i duchovních. Klient je
v kontaktu s osobami věkově blízkými, pobyt ve stacionáři vede k posílení
schopnosti zvládat problémovou situaci vlastními silami, služba je zaměřena
mimo jiné na nácvik a zkvalitnění sebeobsluhy, ergoterapii, umožňuje navázání a
rozvíjení sociálních kontaktů. Stacionář je možno využívat k pravidelnému
dennímu pobytu (kdy jsou členové rodiny v zaměstnání), vícedennímu pobytu
s noclehem (v případě, že rodinní příslušníci trvale pečující o svého blízkého
potřebují zregenerovat síly, vyřídit různé záležitosti mimo domov, odjet na
dovolenou apod.).
Celodenně jsou nabízeny tyto služby klientům:
- ubytování
- celodenní stravování
- pomoc při sebeobsluze, nácvik a zkvalitnění sebeobsluhy
- praní prádla
- rehabilitace
- kadeřnictví, pedikúra
- návštěvy bohoslužeb
- možnost odpočinku
- vycházky
- možnost účasti na kulturních akcích realizovaných v DKS
- možnost účasti na akcích pořádaných mimo DKS (výlety)
- různé formy ergoterapie (muzikoterapie, cvičení paměti,
pohybová, taneční terapie, zábavné hry …)
Výběr služeb je ponechán na vlastním zvážení klienta.
Na základě žádosti klienta (rodiny klienta) je sepsána dohoda o poskytování
sociálních služeb ve stacionáři. Je dohodnut čas pobytu, rozsah služeb a úhrada.
Dopravu si zajišťuje klient sám nebo ji zajistí FCH na žádost klienta.
- 12 -

V roce 2004 byla zahájena přístavba ergoterapeutické dílny. V roce 2005
byla přístavba dokončena. Zařízení ergoterapeutické dílny bylo uhrazeno
z výtěžku 12. plesu FCH Vimperk, který byl v tomto roce pojat jako benefiční,
výtěžek plesu byl zdvojnásoben Nadací Divoké husy. Provoz dílny byl zahájen
v září 2005.

Klienti v roce 2005
Kapacita lůžková
2-3
12
Počet klientů za rok (s
ubytováním)
Počet klientů (denní pobyt)
5-10 denně
Personální zajištění:
Pracovní zařazení
Pečovatelka
Sociální pracovnice
Ředitelka FCH
Účetní
Celkem

Počet úvazků
1,5
0,3
0,1
0,1
2,0

Nová ergoterapeutická dílna
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Ekonomické údaje

Materiál, el. energie,
hmoty,
cestovné,
poplatky, vzdělávání
Mzdové náklady
Odvody – sociální a
pojištění
Stravné zaměstnanci,
poplatky
Celkem

Náklady
pohonné 115.881,06
telefonní

zdravotní

249.431,87.047,-

bankovní

5.758,50
458.117,56

Výnosy
Úhrady od klientů, dary, sbírky
125.199,02
Dotace Jihočeského kraje
300.000,Dotace od Úřadu práce
20.250,445.449,02
Celkem

Hospodářský výsledek

-12.668,54
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Charitní pečovatelská služba
Adresa: Krátká 125, 385 01 Vimperk
Telefon: 388 416 288 (731 402 992)
Odpovědný pracovník: Mgr. Eva Braumová
V rámci projektu charitní pečovatelské služby poskytujeme seniorům a
osobám s tělesným nebo mentálním postižením pomoc v jejich domácím
prostředí. Služby jsou zaměřené na uspokojování fyzických, psychických,
sociálních i duchovních potřeb tak, aby tito občané nemuseli opustit svůj domov
a žili důstojně, i když už sami péči o sebe a o domácnost nezvládají. Služby jsou
klientem částečně placené, poskytujeme je v rozsahu běžné pracovní doby i o
sobotách, nedělích, svátcích, v případě potřeby i ve večerních hodinách.
Pečovatelky navštěvují domácnosti a vykonávají zde předem dohodnuté
úkony.
Střediska, ve kterých jsme poskytovali služby:
§ Vimperk
§ Prachatice
§ Čkyně, Lčovice, Zálezly
§ Stachy, Zdíkov
a přilehlé obce
Charitní pečovatelská služba byla zajišťována také v jednom domě
s pečovatelskou službou ve Vimperku, ve dvou domech s pečovatelskou službou
v Prachaticích a v jednom ve Čkyni.
Rozsah nabízených služeb v rámci CHPS:
Ø rozvoz obědů
Ø naservírování dovezené stravy a pomoc při jídle, rovněž příprava snídaně,
svačiny nebo večeře
Ø pomoc při osobní hygieně
Ø donáška nákupů – dle požadavku klienta
Ø úklid domácnosti – běžný i velký úklid, mytí oken, úklid společných prostor
v domech s více byty apod.
Ø praní prádla včetně žehlení
Ø kontrola a podávání léků z připraveného zásobníku
Ø placení složenek na poště popř. v bance a i jiné pochůzky a vyřizování na
úřadech
Ø pomoc při zajištění lokálního topení – zatopení, donesení dříví, uhlí, vynesení
popela
Ø po domluvě s klientem dovoz k lékaři a zpět
Ø rehabilitační procházky s klientem
- 15 -

Ø ohlídání dospělého občana (po dobu nepřítomnosti členů rodiny) –
v případě zhoršení zdravotního stavu, imobilitě klienta
Ø po domluvě jsou možné i častější návštěvy pečovatelky přes den, pomoc
rodině např. se zajištěním hygieny, převlečením lůžka, podáním stravy
apod.
Ø poskytnutí informace
Ø pomoc při prosazování práv a zájmů
Ø osobní rozhovory, naslouchání
V rámci dalších aktivit nabízíme:
Ø ergoterapii v ergoterapeutické dílně v DKS v Pravětíně
Ø různé akce pořádané Farní charitou Vimperk (besídky, návštěvy
jiných zařízení, kulturní akce, výlety apod.)

Středisko
Vimperk
Prachatice
Čkyně
Zálezly
Lčovice
Zdíkov
Stachy
Celkem

Počet klientů

Počet pečovatelských
výkonů
18.133
24.425
5.151
2.016
514
2.527
2.999
55.765

120
150
36
9
3
28
18
364

Pracovní zařazení
Pečovatelka
Sociální pracovnice
Vedoucí CHPS
Ředitelka FCH
Účetní
Celkem

Personální zajištění
Počet úvazků
15
0,2
1,0
0,3
0,4
16,9
Ekonomické údaje

Náklady
Materiál, el. energie, pohonné
863.790,61
hmoty, údržba vozidel
380.735,16
Cestovné, telefonní poplatky,
nájemné, vzdělávání, údržba SW
sítě, BOZP a PO
Mzdové náklady
1.981.427,Odvody – sociální a zdravotní
680.130,pojištění
81.243,Stravné zaměstnanců, pojištění
vozidel
Odpisy majetku
67.694,4.055.019,77
Celkem

Úhrady od klientů
Ostatní výnosy ze služeb
Dotace od obcí
Dotace Jihočeského kraje
Celkem
Dům s pečovatelskou službou v Prachaticích
-
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Hospodářský výsledek

Výnosy
719.822,54.395,96
1.870.000,1.400.000,4.044.217,96
-10.801,81
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Charitní ošetřovatelská služba
Adresa: Krátká 125, 385 01 Vimperk
Telefon: 388 416 288
Odpovědný pracovník: Miloslava Krištofová (do 31. 10.)
Běla Hraňová (od 1. 11.)
Charitní ošetřovatelskou službu zajišťují zdravotní sestry, je hrazena ze
zdravotního pojištění. Je poskytována v domácnosti pacienta dle indikace lékaře.
Služba je poskytována dlouhodobě nemocným, , pacientům s chronickým
onemocněním či pacientům v terminálním stádiu.
Zdravotní sestry CHOS provádějí tyto ošetřovatelské úkony:
§ odběry biologického materiálu
§ aplikace injekcí
§ ošetření kožních defektů (dekubitů, bércových vředů)
§ měření krevního tlaku, pulsu, glykémie
§ ošetření stomií
§ nácvik, zaučení aplikace inzulínu
a další dle potřeby pacienta a indikace lékaře.
Zdravotní sestry CHOS splňují předpoklady týkající se odbornosti i
dlouholeté zkušenosti v oboru (odpovídající délka praxe).

Personální zajištění
Pracovní zařazení
vrchní sestra (odborný zástupce)
zdravotní sestra
ředitelka FCH
účetní

Úvazek
1
5
0,05
0,1

Klienti v roce 2005
Počet klientů 20 - 64 let
Počet klientů 65 let a více
Celkem
Nově zavedená péče
Skončená péče
Průměrný počet klientů na 1
SZP
Počet návštěv

9.184

Ekonomické údaje
Náklady
198.599,67
Materiál, pohonné hmoty, opravy
vozidla, cestovné, telefonní
poplatky, údržba SW sítě, BOZP
a PO
Mzdové náklady
738.596,Odvody – sociální a zdravotní
257.882,pojištění
Stravné zaměstnanců, pojistné
12.161,50
vozidla
1.207.239,17
Celkem

Výnosy
Tržby od zdravotních pojišťoven 1.205.361,71
Dary
1.294,08
1.206.655,79
Celkem

Hospodářský výsledek
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27
184
211
54
88
32,9

-538,38
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Kalendárium akcí v roce 2005
1. 1.
zahájení fungování pečovatelské služby v Prachaticích
8. 2.
Maškarní karneval na DKS
19. 1.
oslavy narozenin klientů DKS
10. 2.
návštěva zástupců FCH Vimperk v Pasově,
přijetí na DCH Pasov, seznámení s novým ředitelem
a s činností DCH Pasov
11. 2.
mše svatá a udělení svátosti pomazání nemocných /DKS/
12. 2.
setkání koledníků – poděkování, pohoštění, hry
1. 3.
koncert pro dárce a sponzory – Praha (Pavel Šporcl)
17. 3.
oslava narozenin klientů na DKS
29. 3.
kulturní vystoupení klientů ÚSP Domeček Hrabice
1. 4.
12. ples FCH Vimperk – benefiční ples
výtěžek zdvojnásobený Nadací Divoké husy a věnován
na zařízení ergoterapeutické dílny
4. 5.
Pouť sv. Zdislavy v Pravětíně
9. 5.
vystoupení souboru ZŠ Vacov ke Dni matek
/DKS/
13. 5.
exkurze zástupců FCH Vimperk (ředitelka, vedoucí
pečovatelské služby, sociální pracovnice) – domov seniorů
a chráněné dílny ve Freyungu
15. 5.
oslavy narozenin klientů DKS
18. 5.
návštěva ředitele DCH Pasov na DKS v Pravětíně
26. 5.
májová pobožnost /kaple DKS/
22. 6.
návštěva zástupců charit (Rakousko, Ukrajina, Slovinsko –
absolvování jednoho dne školení charitních pracovníků
v našem zařízení)
22. 7.
oslavy narozenin klientů DKS
10. 8.
DPS Prachatice – vystoupení pěveckého sboru
12. – 17. 8. akce „vagon“ – putovní výstava s prezentací FCH Vimperk
15. 8.
oslava 10. výročí otevření Domova klidného stáří
v Pravětíně
12. 9.
Pouť na Lomec (s klienty DKS)
22. 9.
oslavy narozenin klientů DKS
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26. 9.

Hašlerovy písničky (DKS Pravětín)
28. 9.
Svatováclavská pouť (Budilov) – pro klienty DKS
29. 9. – 2. 10. exkurze zástupkyně FCH Vimperk do Bolzana – návštěva
charitních zařízení, seznámení s místními charitními
projekty(organizovala DCH České Budějovice)
9. 10.
návštěva klientů DKS kulturního programu s tancem
v MěKS Vimperk
18. 10.
supervize zaměstnanců DKS
19. 10.
supervize zaměstnanců CHOPS
20.10.
supervize zaměstnanců CHPS Prachatice
29. 10.
mše svatá za FCH Vimperk
v kostele Navštívení Panny Marie ve Vimperku
4. 11.
první jednání se zástupcem nového poskytovatele
sociálních služeb ve Vimperku o případné možné
spolupráci
5. 11.
divadlo Č. Budějovice – dárek pro koledníky
8. 11.
oslavy narozenin klientů DKS
16. 11.
účast na jednání Rady DCH Č. Budějovice – informace o
problémech konkurence s novým poskytovatelem –
ohrožení stávajících projektů
18. 11.
předběžný audit
20. 11.
návštěva klientů DKS kulturního programu s tancem
v MěKS Vimperk
24. 11.
zahájení projektu, kterého se zúčastňují zaměstnanci FCH,
zaměřeného na vzdělávání v oblasti zavádění standardů
kvality sociálních služeb
1. 12.
vyhodnocení soutěže „Pečovatelka s kytičkou“
v CHPS Prachatice
2. 12.
adventní koncert ZUŠ Vimperk
/DKS/
5. 12.
Mikulášská nadílka /DKS/
8. 12.
předvánoční besídka pro klienty DPS Prachatice ul. SNP
14. 12.
předvánoční besídka s kulturním programem na DKS a
DPS Prachatice Skalka
19. 12.
předvánoční posezení zaměstnanců FCH Vimperk
v restauraci AMA Vimperk
24. 12.
slavnostní štědrovečerní večeře s klienty DKS
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Výsledky hospodaření Farní charity Vimperk

Zaměstnanci FCH Vimperk v roce 2005
Počet zaměstnanců celkem
k 1. 1. 2005
Přepočtený počet úvazků celkem
k 1. 1. 2005
Počet zaměstnanců k 31. 12. 2005
Přepočtený počet úvazků celkem
k 31. 12. 2005

Náklady

54
46,96
59
51,06

Počet zaměstnanců na
mateřské/rodičovské dovolené

2

Ukončení pracovního poměru
Výpovědí ze strany
zaměstnavatele
Výpovědí ze strany zaměstnance
Dohodou
Uplynutím doby
Zrušením ve zkušební době ze
strany zaměstnance
Zrušením ve zkušební době ze
strany zaměstnavatele

0
7
8
4
2
1

Uzavření pracovního poměru
Dohody o provedení práce

36
15

Průměrný počet nemocensky
pojištěných osob
Počet nově nahlášených případů
pracovní neschopnosti

59
51

Počet kalendářních dnů pracovní 1.970
neschopnosti celkem
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47
nemoc
4
1.666
nemoc
304

Potraviny
Materiál, palivo
El. energie, voda
Pohonné hmoty
Opravy vozidel a vybavení
Cestovné zaměstnanců
Náklady na prezentaci
Služby (telefonní poplatky,
nájemné, vzdělávání, údržba
SW sítě, revize, činnost BOZP
a PO, školení zaměstnanců)
Mzdové náklady
Odvody – sociální a zdravotní
pojištění
Příspěvek – stravné
zaměstnanců
Poplatky za topení
Pojistné
(vozidel, majetku, organizace
pro nemoc a pracovní úrazy,
bankovní poplatky)
Odpisy majetku

1.689.403,45
1.208.886,85
330.072,50
212.203,201.190,55
119.910,18.581,50

Celkem

14.693.641,48

6.461.823,2.240.523,35.694,2.500,112.859,64

1.387.167,-

úraz

úraz
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Výnosy

Tržby za výkony od
zdravotních pojišťoven
Platby klientů
Tržby za stravné
Ostatní tržby za služby
Dary a sbírky
Dotace od obcí
Dotace od Jihočeského kraje
Dotace od Úřadu práce

1.424.765,12

Celkem

13.602.838,72

Hospodářský výsledek

-1.090.802,76

Investice v
Osobní automobil
Dokončení přístavby
ergoterapeutické dílny
Celkem

roce 2005
154.000,105.155,-

4.638.808,50
202.443,81.078,60
76.243,50
1.870.000,5.260.000,49.500,-

Děkujeme těmto individuálním dárcům,
kteří přispěli na naši činnost:
paní Zábranová
manželé Krnákovi
paní Hlavová
paní Hovorková
manželé Spiegelovi
pan Zídek
paní Kočová
paní Lužná
paní Kůsová
paní Šlemarová
manželé Jedličkovi
paní Jiroušková
paní Školníková
paní Kořínková
manželé Čechákovi

pan Bujko
manželé Lampovi
paní Dobiášová
manželé Kohoutovi
paní Fleischmannová
pan Straehler
pan Cudrák
pan Friedberger
paní Stuchlá
MUDR. Janoušek
paní Vítovcová
paní Škabroudová
pan Martan
pan Vojtíšek
paní Chumanová

259.155,-
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12. ples Farní charity Vimperk
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Děkujeme těmto institucím
za příspěvky, dary či dotace:
Jihočeský kraj
Město Prachatice
Město Vimperk
Obecní úřad Čkyně
Obecní úřad Lčovice
Obecní úřad Zálezly
Obecní úřad Zdíkov
Obecní úřad Stachy
Nadace Divoké husy
Diecézní charita České Budějovice
Oblastní charita Horažďovice
Diecézní charita Pasov
Farnost Vimperk
Farnost Šumavské Hoštice
Farnost Sv. Maří
Farnost Kvilda
Farnost Nové Hutě
Farnost Horní Vltavice
Český zahradnický svaz

Seznam použitých zkratek v textu:
DCHČB
DKS
FCH
CHOS
CHPS
MěKS
ZUŠ
DPS
SZP

Diecézní charita České Budějovice
domov klidného stáří
farní charita
charitní ošetřovatelská služba
charitní pečovatelská služba
městské kulturní středisko Vimperk
základní umělecká škola
dům s pečovatelskou službou
střední zdravotnický pracovník

Domov klidného stáří sv. Zdislavy v Pravětíně
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