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ÚVODNÍ SLOVO PANÍ ŘEDITELKY
Vážení přátelé,
právě jste otevřeli výroční zprávu za r. 2021. Děkuji Vám za to,
že patříte mezi naše příznivce.
Uplynulý rok opět prověřil sílu a soudržnost Charity. Dokázali jsme
i ve velmi složitých podmínkách poskytovat v plném rozsahu
služby tak, jak je naši uživatelé v terénu i v domově potřebovali.
Přitom se našel čas také na mimopracovní společné aktivity, jako
úklid obce, závod na dračích lodích, společné letní setkání
zaměstnanců a jejich rodin, pouť, oslava Dne charity, Tříkrálová
sbírka a další.
V Charitě pracuje skvělý tým obětavých profesionálů
se srdcem na správném místě. Odměnou za naši práci není pouze
nevysoká mzda, ale je to úsměv klienta, jeho spokojenost
a vděčnost. To je to, co nám pomáhá říci si znovu a znovu,
že naše práce má obrovský smysl. Když přijdeme
k člověku s úsměvem a při odchodu se usmíváme oba, pak svoji
práci skutečně milujeme a děláme ji dobře.
Od 1.1.2022 změnila naše organizace název. I pod kratším
názvem CHARITA STRAKONICE, který už uvádíme v této výroční
zprávě, budou všichni naši kienti i nadále nacházet všechny naše
služby v tom rozsahu a v té kvalitě, jakou od našich zodpovědných
a zkušených pracovníků znají a očekávají.
ŘEDITELKA CHARITY STRAKONICE
A VEDOUCÍ DOMU KLIDNÉHO STÁŘÍ SV. ANNY
BC. OLGA MEDLÍNOVÁ, DIS.
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ÚVODNÍ SLOVO PANA FARÁŘE
Jak nás v roce 2020 zastihl příchod pandemie covid-19, tak
jsme rokem 2021 procházeli s očekávání, zda se situace
zvládne a uklidní. Střídala se období optimismu, naděje nebo
dokonce radosti, když se stav zlepšoval a rozvolňovala se
opatření, s periodami obav, izolace apod. Nic z toho
neznamená menší potřeby péče o člověka v jeho celistvosti
potřeb nebo věku. Zde má služba charity nezastupitelné
místo, jehož hodnota se ukazuje mnohem více, než v dobách
klidu.
Nesmírně si vážím všech a děkuji každému, kdo se zapojuje
do činností pro bližní, ať už jsou jakéhokoli věku, ať mají
jakékoli potřeby pro zajištění důstojného života. Tím spíše,
že náročná doba způsobená nejen pandemií, trvala přes celý
rok a mnohokrát bylo třeba měnit plány, reagovat na aktuální
situaci, vyhodnocovat možnosti i rizika. A to vše s ohledem
na dobro bližních. Tato dlouhodobá zátěž si zasluhuje o to
větší vděčnost a úctu!

ROMAN DVOŘÁK- FARÁŘ STRAKONICE
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

STATUT:

Církevní právnická osoba

ZŘIZOVATEL:

Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice

PŮSOBNOST:

ORP Strakonice, ORP Blatná, částečně ORP Prachatice

IČ:

69093083

ČÍSLO REGISTRACE:

Registrovaná u Ministerstva kultury ČR

SÍDLO:

Sousedovice 40, 386 01 Strakonice

ZAČÁTEK ČINNOSTI:

březen 1999

ČÍSLO ÚČTU:

136219490/0300 (ČSOB)

WEB:

https://charita-strakonice.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA:

u9hc73w

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:

8/1-05-717/1999

Bc. Olga Medlínová, DiS., ředitelka Charity Strakonice
383 323 281

777 887 158

reditel@strakonice.charita.cz

RADA OCHS:

Ing. Josef Kalbáč
Mgr. Mária Hájková
Ing. Jana Habesbergerová
Petra Frčková
Bc. Olga Medlínová, DiS.
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KDO JSME
Charita Strakonice (CHS) je samostatnou právnickou osobou zřízenou Biskupstvím českobudějovickým.
Organizačně náleží pod Diecézní charitu České Budějovice, která je součástí Charity České republiky.
Organizaci zastupuje její statutární zástupce - ředitelka Bc. Olga Medlínová, DiS.
Jejím poradním orgánem je Rada Charity Strakonice.

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ
Posláním Charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní etapě či situaci.
Vycházíme z individuálních potřeb každého zájemce o naši službu, poskytujeme ji v jeho zájmu
a tak, abychom zajistili dodržování lidských práv a svobod.

KDE POMÁHÁME
Charita Strakonice působí na území ORP Strakonice (Strakonicko, Volyňsko), na území ORP Blatná
(Blatensko), v r. 2021 částečně i na ORP Prachatice.

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY V R. 2021
Začátek roku 2021 přinesl do naší organizace mnoho změn. S účinností od 1.1.2021 došlo k:
sloučení Charity Strakonice s Charitou Malenice
zániku samostatného střediska Osek a jeho začlenění do střediska Strakonice
sloučení dosavadních jednotlivých středisek pečovatelské služby (Blatná, Osek, Strakonice,
Volyně) pod jedno ID s názvem Pečovatelská služba CHS
S účinností od 1.9.2021 došlo ke změně poskytování pečovatelské služby na rozsah
7:00-19:00 hod., pondělí - neděle.
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JAK MŮŽEME POMOCI
Jsme profesionálové. Naše služby jsou registrované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Poskytujeme je lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství,
státní nebo politickou příslušnost:
ODBORNÁ SOCIÁLNÍ PORADNA
Pomáhá těm, kteří potřebují získat informace o dostupných sociálních
službách či jinou radu odborníka o sociálních dávkách či možnostech pomoci
při péči o své blízké.
identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR: 6806945

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Pomáhá těm, kteří potřebují částečnou podporu při zvládání základních
činností s péčí o vlastní osobu, pomoc při zajištění chodu domácnosti
a zajištění stravy tak, aby mohli dál bezpečně žít ve svém domácím prostředí.
identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR: 1002436

OSOBNÍ ASISTENCE
Pomáhá těm, kteří potřebují osobního asistenta, aby bezpečně zvládli všechny
běžné činnosti svého života.
identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR: 9545331

DŮM KLIDNÉHO STÁŘÍ SV. ANNY
Pomáhá těm, kteří potřebují trvalejší či úplnou podporu při zvládání základních
činností spojených s péčí o vlastní osobu.
identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR: 6048219
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮČEK
Pomáhá těm, kteří potřebují ke zlepšení kvality života vhodnou kompenzační
pomůcku.
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NÁŠ TÝM
Za vším, co děláme, jak pomáháme, za vším stojí naši lidé - kvalifikovaní, empatičtí a zodpovědní
zaměstnanci Charity Strakonice. Každý tu má svou roli, každý je pro dobrou práci celé organizace
důležitý:

Vysvětlivky:
SP - sociální pracovník
PS - pečovatelská služba
FR/PR - fundraiser, PR pracovník
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KDE NÁS NAJDETE
SOUSEDOVICE
Adresa: Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
Kontakt: ředitelka CHS: Bc. Olga Medlínová, DiS.
383 323 281, 777 887 158
reditel@strakonice.charita.cz

Na této adrese je kancelář ředitelky a správy CHS. Sídlí zde
účetní, personalistka, hospodářka. Kancelář zde má i
fundraiserka/PR a administrativní pracovnice.
Domov pro seniory - Dům klidného stáří sv. Anny. Tým tohoto
domova tvoří vedoucí domova, sociální pracovice, zdravotní
sestry, pečovatelky, aktivizační pracovnice, pracovnice kuchyně,
prádelny, úklidu, a vše technické nám vždy pomáhá vyřešit pan
správce.

STRAKONICE
Adresa: Krále J. z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Kontakt: vedoucí a sociální pracovnice terénních služeb
osobní asistence a pečovatelské služby Bc. Helena Turková
383 325 808, 777 808 874
helena.turkova@strakonice.charita.cz

Kontaktní místo pro uživatele a zájemce o služby:
Pečovatelská služba Strakonice
Osobní asistence
Odborná sociální poradna
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Zázemí pro pracovníky sociálních služeb
Kancelář metodičky
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BLATNÁ
Adresa: Zahradnická 171, 388 01 Blatná
Kontakt: vedoucí a sociální pracovnice pečovatelské služby
Marie Mašková, DiS.
380 830 305, 777 808 985
marie.maskova@strakonice.charita.cz

Kontaktní místo pro uživatele a zájemce o služby:
Pečovatelská služba Blatná
Odborná sociální poradna
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Zázemí pro pracovníky sociálních služeb

VOLYNĚ
Adresa: Vimperská 595, 387 01 Volyně
Kontakt: vedoucí a sociální pracovnice pečovatelské služby
Hana Pajdlová, DiS.
777 808 947
hana.pajdlova@strakonice.charita.cz

Kontaktní místo pro uživatele a zájemce o služby:
Pečovatelská služba Volyně
Osobní asistence
Zázemí pro pracovníky sociálních služeb
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Oblastní charita Strakonice - VÝROČNÍ Charita
ZPRÁVA
2020

PŘEHLED SLUŽEB
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
ID: 1002436

Služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako služba terénní.
Poskytujeme ji osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, a kteří potřebují pomoc jiné osoby.
Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

POSLÁNÍ:
Pomoc při běžných činnostech osobám se zdravotním omezením a chronickým
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby
Základní činnosti služby:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Cíle služby:
Umožnit

uživatelům

zůstat

co

nejdéle

v domácím prostředí
Podpora životního stylu, který si uživatel sám
zvolil

I takto vypadají cesty k Vám....

Poskytnout uživateli podporu a pomoc
dle individuální potřeby

Cílová skupina:
senioři, osoby nad 18 let věku se zdravotním postižením
nebo dlouhodobě/trvale nemocní
DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
pondělí - neděle:
7:00 - 19:00
včetně svátků
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V ROCE 2021
POČET KLIENTŮ:

Muži:
Ženy:
CELKEM:

STRAKONICE
78
135

BLATNÁ

VOLYNĚ

213

35
59

94

65
117

182

Pečovatelskou službu poskytujeme jak ve městech, tak v malých vesnicích - prostě všude tam,
kde jsou naše služby potřebné. V roce 2021 jsme pomáhali u 489 klientů.
Počet klientů se v roce 2021 zvýšil oproti roku 2020 o 75 klientů.

REALIZOVANÉ SLUŽBY:

STRAKONICE

BLATNÁ

VOLYNĚ

Počet návštěv u klientů:

32 678

17 364

28 133

Počet hodin přímé péče:

1 731

2 335

2 747

27 038

10 446

22 497

1

33

28

Počet dovezených obědů:
Počet velkých nákupů:

CELKEM

78 175
6 813
59 981
62

Co o pečovatelské službě napsali naši klienti?
„Trvalo mi dlouho, než jsem se odhodlala charitu oslovit. Celý život jsem byla aktivní a nemohla jsem pochopit, že najednou něco už sama
nedokážu. Moje váhání obrátit se na charitu o pomoc nakonec uspíšily mé pády. Po opakovaném pobytu v LDN jsem už opravdu nebyla
schopná uklidit celý byt.
Objednala jsem si tedy úklidovou službu. Zprvu jsem se ostýchala říct děvčatům z charity, že něco konkrétního potřebuji a jak, ale to už
dávno neplatí. Vybudovaly jsme si vzájemně krásný vztah plný důvěry, jsou to mé přítelkyně, které navíc pomáhají s životem jedné staré
osobě.
Už mnoho let mi charita dováží denně obědy. Obědník donesou vždy až domů, nemusím ani chodit dolů ke vchodovým dveřím. S úklidem mi
děvčata z charity pomáhají asi pět let. Jednou v týdnu mi obstarají běžný úklid domácnosti a podle potřeby i velké vygruntování. Teď mi
pomáhají i s nákupy: sestřička přijede, pomůže mi s chodítkem, v obchodu mi snáší vybraný nákup přímo do nákupního košíku. Prostě se o
mě stará, jako bych byla její vlastní babička.
Mám s charitou smlouvu, ale dobře vím, že někdy mi děvčata pomáhají i s věcmi, které ani ve smlouvě nejsou. Třeba když jsem potřebovala
upevnit venkovní sedačku. Sestřička Maruška je moc šikovná, přišla a za chvilku bylo hotovo. Když někdy sama nemůžu, sestřičky mi
ochotně vyvenčí i moji fenku, za to jsem jim opravdu moc vděčná. Při poslední návštěvě mi sestřička vyžehlila všechno vyprané prádlo. Ale
jak rychle a kvalitně, to byla radost jen se dívat. To jsem měla šťastný den.
Moje rodina je skvělá, synové i snachy. Ale mají také své starosti a už také pomalu stárnou. A já jejich stárnutí respektuji. Vím, že se na ně
můžu kdykoliv spolehnout. Ale na běžnou denní výpomoc je charita stoprocentně zastoupí, navíc s ochotou a milým úsměvem.
Kdybych neměla děvčata z charity, pořád bych musela něco řešit: jak zaleju květiny, jak si obstarám úklid, jak zajistím to či ono. To teď ale
vůbec řešit nemusím. Mám charitu, jsem klidná a užívám si život.
Jen někdy se s mými sestřičkami zlobím. To když vím, že na ně doma čekají jejich vlastní rodiny, jejich povinnosti a vaření, ale ony jsou
ochotné si po své práci u mě ještě sednout a povídat. Je to od nich moc milé, jen bych chtěla, aby i ony byly spokojené se mnou stejně tak,
jako já s nimi.Můžu Vám říct mou životní zkušenost? Člověk se nemá bát požádat o pomoc, když ji potřebuje. Přála bych všem babičkám
takové sestřičky, jako mám já. Stárnutí je totiž krásné, když se máte na koho spolehnout.“
J. Novotná, Volyně
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OSOBNÍ ASISTENCE
ID:9545331
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná od 10. 3. 1999
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném
sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

POSLÁNÍ:
Umožnit uživatelům služby vykonávat za pomoci osobního
asistenta všechny běžné činnosti života, které by dělal
sám v přirozeném prostředí, kdyby mu v tom nebránila
zhoršená sociální či zdravotní situace

Základní činnosti služby:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
a

aktivizační

činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných
záležitostí

při

domácím

obstarávání

Cílová skupina:
Senioři

osobních

Osoby ve věkové skupině nad 18 let
s chronickým onemocněním
DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
pondělí - neděle
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přirozeném

se zdravotním postižením

se společenským prostředím
a

v

Osoby ve věkové skupině nad 18 let

Zprostředkování kontaktu

zájmů

žijící

Uživatel žijící svým vlastním životním stylem

Pomoc při zajištění stravy
vzdělávací

Uživatel
prostředí

Pomoc při osobní hygieně

Výchovné,

Cíle služby:

6:00 hod. - 22:00 hod.
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OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2021
POČET KLIENTŮ:
STRAKONICE
Muži:

20

Ženy:

35

CELKEM:

55

BLATNÁ
0
4

4

VOLYNĚ
1
1

2

Také osobní asistenci poskytujeme jak ve městech, tak na malých vesnicích. V roce 2021 jsme naše služby
poskytli celkem 61 klientům, což je o 7 více než v roce 2020.

REALIZOVANÉ SLUŽBY:

STRAKONICE

BLATNÁ

VOLYNĚ

Počet návštěv u klientů:

8 758

151

39

Počet hodin přímé péče:

7 036

124

139

CELKEM

8 948
7 299

Na území ORP Blatná byla služba osobní asistence rozšířena od 1.9.2021.

Co o osobní a napsali naši klienti?
„Zdravotní stav mého manžela nebyl dobrý už od jeho automobilové nehody, po zlomenině krčku se však zhoršil mnohem víc. Péči o něj
jsem se snažila zvládnout nejprve sama, pak za pomoci své úžasné dcery, ale ani to postupem času nestačilo. Tehdy jsem od pracovnic
úřadu práce naštěstí dostala doporučení na Charitu Strakonice.
Má dcera vše domluvila s paní Turkovou a pečovatelky z charity k nám začaly pravidelně docházet a pomáhat s péčí o manžela. Nejprve to
byly návštěvy 2x v týdnu, kvůli zhoršujícímu se zdraví manžela ale frekvence návštěv narůstala a postupně jsme jejich péči s vděkem
přijímaly každý den ráno i odpoledne.
Dokud to ještě šlo, chodil manžel v doprovodu paní pečovatelky na vycházky, později už to byly vycházky na invalidním křesle, i tehdy ale
za starostlivého doprovodu paní pečovatelky. Zdravotní stav se bohužel stále zhoršoval a manžel přestal chodit úplně. Bez pomoci dobrých
duší z charity bychom později vůbec nezvládali ani podávání stravy, ani hygienickou péči o mého muže.Kdo péči o velmi nemocného
člověka zažil, mi asi bude rozumět. Velkou pomocí nám byla také mnohá doporučení např. jak správné uspořádat domácnost nebo jaké
kompenzační pomůcky bychom si měli opatřit, aby byla péče o mého manžela co nejschůdnější. Z každé rady i pomoci pečovatelek z charity
bylo poznat, že jsou to profesionálové, kteří vědí, proč a co dělají.
Nezřídka se ale stávalo, že paní pečovatelka využila trochu volného času, když manžel odpoledne usnul, a doma mě po návratu z nákupu
čekala i uklizená kuchyně nebo vytřená podlaha. To už není jen o profesionálním přístupu, ale o tom, že pečovatelky z charity chápou svou
práci opravdu jako poslání pomáhat druhým.
Manžel bohužel v roce 2019 zemřel. Díky pečovatelkám Charity Strakonice jsme se o něj ale mohli postarat doma až do konce a víme, že jsme
pro něj udělali opravdu vše, co bylo v našich silách. Bez Charity bychom to určitě nedokázali. Cítíme hluboký vděk za její pomoc a za to, že tu
byla v těžkých dobách s námi. Sdílet s druhými svá trápení lidi sbližuje. Během dvou let, kdy k nám pečovatelky z Charity Strakonice
docházely, jsme si společně vytvořili i přátelské pouto. Kdykoliv se s našimi milými pečovatelkami ve městě potkáme, máme si dodnes
hodně co povídat.“
paní Helena, Strakonice
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ODBORNÁ
SOCIÁLNÍ
PORADNA
PŘEHLED
ČINNOSTÍ
ID:6806945

Charita Strakonice provozuje od r. 1999 odbornou sociální poradnu pro seniory a osoby
se zdravotním omezením. Tato služba je poskytována na území Strakonicka a Blatenska jako služba
ambulantní. Součástí odborné sociální poradny je také humanitární pomoc.

Naše odborné poradny se zaměřují na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociální
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

POSLÁNÍ:
Zajištění bezplatného odborného sociálního poradenství. Poskytnutí
potřebných informací a podpory přispívající k řešení nepříznivé životní situace
seniorů, osob se zdravotním omezením a členů jejich rodin. Pomoc klientovi
při orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech
a jeho povinnostech.
Základní činnosti služby:

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o
Cíle služby:
vlastní osobu
Uživatel žijící v přirozeném domácím
Pomoc při osobní hygieně
prostředí
Pomoc při zajištění stravy
Uživatel žijící svým vlastním životním stylem
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským
Cílová skupina:
prostředím
Senioři (do 31.8.2021)
Pomoc při uplatňován práv, oprávněných
Lidé se zdravotním a chronickým omezením
zájmů a při obstarávání osobních
Poradenství je určeno také rodinám a okruhu
záležitostí

blízkých těchto osob

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
středa
8:00 hod. - 12:00 hod.
po předchozí domluvě lze sjednat schůzku individuálně
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ODBORNÁ SOCIÁLNÍ PORADNA
V ROCE 2021
POČET KLIENTŮ:

Muži:
Ženy:
CELKEM:

STRAKONICE

BLATNÁ

85
173

33
70

258

103

REALIZOVANÉ SLUŽBY:

STRAKONICE
Počet kontaktů:
Počet intervencí:
CELKEM:

BLATNÁ

256

107

16

18

272

125

Kontakt: krátkodobé poradenství do 30 minut
Intervence: poradenství v rozsahu 30 - 120 minut, podle potřeby i více

Rozsah pomoci
v odborné sociální poradně je
závislý
na závažnosti jednotlivých řešených
problémů.
V roce 2021 jsme poskytli celkem
363 krátkodobých poradenství a 34
sociálních intervencí.
Nejčastěji řešenými tématy byla
oblast sociálních systémů a oblast
práva.
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DŮM KLIDNÉHO STÁŘÍ SV. ANNY
SOUSEDOVICE
ID: 6048219
Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým domovem
rodinného typu. Svým stylem vyhovuje především lidem se vztahem
k přírodě a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv.
Od 24. 5. 2004 jsou zde poskytovány pobytové služby uživatelům,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či postižení,
a jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby.
Územní působností této služby je celý Jihočeský kraj.
Kapacita našeho domova je 30 klientů. V roce 2021 bylo z důvodu
nedostatečné kapacity odmítnuto celkem 37 žadatelů.

POSLÁNÍ:

V našem domově najdete tyto služby:
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
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.

Cíle:
Klient spokojený s ubytováním, stravováním
a péčí
Klient, který se cítí bezpečně a důstojně
Klient,

který

spolupracuje

na

zachování

a na rozvoji svých schopností
Cílová skupina:

Vytvoření skutečného domova
rodinného typu pro naše
uživatele. Umožnění uživatelům
služby vykonávat všechny běžné
činnosti života. Pomocí
profesionálně i lidsky kvalitního
personálu usilujeme při
zachování důstojnosti, vlastní
volby a svobody o rehabilitaci
psychickou i fyzickou s cílem
učinit uživatele služby co nejméně
závislého na pomoci druhé osoby.
Podporujeme přirozenou vazbu
na rodinu, přátele a místní
komunitu.

Osoby nad 65 let, které jsou závislé na pravidelné
pomoci jiné osoby
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DŮM KLIDNÉHO STÁŘÍ SV. ANNY JE
SKUTEČNÝM DOMOVEM
V našem domově je 17 pokojů - z toho 10 dvoulůžkových,
6 jednolůžkových a jeden čtyřlůžkový přímo sousedící se
sesternou.
Pro každého obyvatele je připraveno elektrické polohovací lůžko
se signalizačním zařízením, noční stolek, šatní skříň, jídelní stůl
a křeslo. Všechny pokoje mají přípojku na televizi
a je možné si je dovybavit např. ledničkou dle dohody s vedením
domova.

Volný čas mohou naši obyvatelé trávit ve společných
prostorách. Těch je u nás hned několik: terasy, dvě klubovny,
jídelna a kaple. V letních měsících trávíme nejraději čas na naší
rozkvetlé zahradě.

Naše klubovna je místem mnoha
aktivit - vyrábíme, malujeme,
pleteme, luštíme křížovky a nebo
někdy i jen tak povídáme u kávy.
Naše tvorba nepřináší radost jen
nám, ale i těm, koho svými
výrobky podarujeme.
Každou středu odpoledne
se trochu protáhneme pod
dohledem zdravotní sestřičky, na
každý čtvrtek odpoledne je
Velmi oblíbené jsou naše pravidelné zpívánky s paní ředitelkou

připraveno společné sledování

a její kytarou. Všichni si rádi společně zazpíváme známé písničky,

vybraného filmu.

Naše paní"Ta
Jiřina
protože
naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká...."

Paní Jiřina pracovala celý život jako zdravotní sestřička. Do Domu klidného stáří se přistěhovala v r. .... Paní
Jiřina je velmi zručná. Ještě před nějakým časem pilně šila na šicím stroji, dnes krásně plete a háčkuje. Její cit
záviny, muffiny nebo jiné pochoutky. Návštěvám, které k nám přijdou zazpívat nebo zatančit, rádi
pro detail a vkus je vidět i v jejím pokoji, který si zútulnila a vyzdobila mnoha dárky od rodiny i vlastními výrobky.

Často přesouváme svou činnost i do jídelny, kde společně připravujeme velikonoční mazance, jablečné
připravujeme vlastnoruční občerstvení.
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KULTURNÍ AKCE ROKU 2021
I rok 2021 byl v našem domově plný událostí a návštěv zajímavých hostů. Začátek roku ještě
zkomplikovala covidová pandemie, návštěvy v domově nebyly možné. I přesto jsme ale společně a
vesele oslavili MDŽ i Velikonoce. Na konci dubna si přímo v Sousedovicích udělaly sněm čarodějnice
z širokého okolí. Na první pohled určitě ne, ale už na ten druhý se dost podobaly našim milým
sestřičkám a pečovatelkám. Ochotně se s námi podělily o svou perníkovou svačinu.

Jaro proběhlo ve znamení zahradnických prací a také pečlivých příprav na narozeninovou oslavu
našeho domova, protože 17 let provozu si oslavu jistě zaslouží. Uvítali jsme vzácné hosty a radovali
se z vystoupení malých i těch trochu odrostlejších tanečnic.

Během léta jsme se účastnili pouti ke kostelu sv. Anny u Kraselova i pouti Nanebevzetí Panny Marie
v Sousedovicích. Zakusili jsme také, co dokáže virtuální realita, a navštívili tak podvodní svět i africkou
savanu. Pod vedením šikovných rukou paní Levorové jsme se učili tvořit květinové dekorace. Na konci
srpna jsme uspořádali pro naše klienty a jejich rodiny Rozloučení s prázdninami.
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I podzim nám zpříjemnila květinová výzdoba, kterou jsme dostali od našeho patrona - Zahradnictví na
Barvínkově. Akcí, na kterou jsme se opravdu pilně chystali několik měsíců, byl stánek Charity
Strakonice na Václavské pouti ve Strakonicích a v Malenicích. Na klubovně jsme vyráběli krásné
dárky a dekorace, které nakonec měly u návštěvníků našeho stánku opravdu veliký úspěch.

Podzim byl prostoupen i sportem - to když jsme se zúčastnili sportovních her seniorů ve Strakonicích.
Mezinárodní den seniorů jsme oslavili tradičně skvělým vystoupením p. Justicha a poděkovali mu za
ně vlastnoručně připraveným jablečným závinem.

Na Vánoce jsme se také velmi svědomitě chystali. Bohužel z důvodu covidu byly náhle zakázány
adventní trhy, na kterých jsme chtěli naše vánoční dekorace nabídnout. Firma Rohlík ale všechny naše
výrobky koupila a nabídla je přes své webové stránky. Prodaly se během několika dnů. Byl to silný
zážitek. Nakonec vánoční období bylo plné milých návštěv a překvapení. Poznalli jsme řadu úžasných
lidí, a těšíme se, že je uvidíme i v dalším roce.
Nelze tady zmínit ani všechny akce, které u nás proběhly, ani všechny ty, kteří nám do Sousedovic
přijeli během roku udělat radost. Máme je ale všechny ve svých srdcích a alespoň na dálku děkujeme.
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DOPLŇKOVÁ SLUŽBA:
ČINNOSTÍ
PŮJČOVNAPŘEHLED
KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK
Kompenzační pomůcky přinášejí větší komfort při péči jak pro klienta
samotného, tak pro pečující osoby. Klient je díky nim více
samostatný a může plnohodnotněji žít v okruhu svých blízkých.
Pečující osoby mohou díky kompenzačním pomůckám lépe
manipulovat s klientem a poskytovat potřebnou péči na vyšší úrovni.

POSLÁNÍ:
Zvýšení kvality života seniorů a osob se zdravotním
postižením či po úrazech, podpořit jejich návrat do
běžného života, ale také pomoc
rodinným příslušníkům k usnadnění péče o své blízké.
Nejčastěji půjčované kompenzační pomůcky:
elektrická polohovací postel

Základní činnosti služby:
Pomoc
při zvládání SLUŽBY
běžných úkonů péče o
DOBA
POSKYTOVÁNÍ
vlastní osobu
po předchozí
telefonické domluvě

antidekubitní matrace
mechanické vozíky
chodítka

všední
dny: při
8:00osobní
hod. - hygieně
15:00 hod.
Pomoc

klozetová křesla

Pomoc při zajištění stravy
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

PŮJČOVNA
POMŮCEK
Zprostředkování KOMPENZAČNÍCH
kontaktu se společenským
prostředím
V ROCE 2021
Pomoc při uplatňován práv, oprávněných
zájmů

a

záležitostí
POČET KLIENTŮ

POČET ZAPŮJČENÝCH
POMŮCEK:

při

obstarávání

osobních
STRAKONICE

145
263

BLATNÁ
56

92

V roce 2021 jsme v naší půjčovně kompenzačních pomůcek pomohli celkem 201
klientům, kterým jsme zapůjčili celkem 355 ks kompenzačních pomůcek.
Pomůcky jsou poskytovány ke krátkodobé zápůjčce (v řádech dnů či měsíců), i k dlouhodobé po dobu několika let.
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BEZPEČNOST JE PRVOŘADÁ
I v roce 2021 jsme se museli vypořádat
s celou řadou protipandemických opatření.
I tentokrát byly návštěvy v Domu klidného
stáří sv. Anny dočasně omezeny, později
umožněny jen za přísných hygienických
podmínek, včetně testování. Přísná pravidla
platila i pro zaměstnance.

Za profesionální a zodpovědný přístup a pomoc v těžkých
měsících patří velký dík všem členům našeho týmu
i každému, kdo nezistně nabídl svou pomoc.
Klientům děkujeme za jejich toleranci a pochopení.

BEZ VOZIDEL SE NEOBEJDEME
Velká část služeb Charity Strakonice probíhá
v terénu. Vzhledem k území, které našimi
službami pokrýváme, bychom se proto
neobešli bez dostatečného vozového parku.
Ten se snažíme podle finančních možností
obměňovat a nebo alespoň udržovat ve
spolehlivém stavu.

Od prosince 2021 jsme získali vzácného
partnera - firmu Autogas - Centrum LPG a
CNG - BOSCH Car Servis Autoservis, která
nám poskytuje 50 % slevu na mytí našich
charitních vozidel. Velmi za tuto podporu
děkujeme!
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DALŠÍ AKCE CHARITY V R. 2021
JARNÍ ÚKLID SOUSEDOVIC
V Sousedovicích pracujeme, naši klienti tu
bydlí, cítíme se tu jako doma. Proto jsme se
zapojili do jarního úklidu obce a okolí. Přidalo
se k nám i několik obyvatel ze Sousedovic
a společně jsme sesbírali hned několik pytlů
odpadků. Prostředí kolem nás bude zase
o něco hezčí.

SETKÁNÍ RODIN V HUBENOVĚ
Začátek léta patří dětem. V táboře u rybníka
Hubenov se sešli zaměstnanci Charity
Strakonice a jejich rodiny, aby zde společně
strávili příjemné odpoledne a večer u táboráku.

ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ
Usměvavý tým děvčat z naší Charity se
premiérově zúčastnil tradičního závodu
dračích lodí na Otavě. Sice jsme do
medailového umístění měli daleko, ale pokud
by se cenilo jen nadšení a práce v týmu,
musely bychom rozhodně vyhrát :-)

TÝDEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Na týden sociálních služeb jsme připravili hned
dvě zajímavé akce: Jednak to byla možnost
individuálních konzultací s externím
odborníkem na kompenzační pomůcky, jednak
jsme v našich prostorách nabídli možnost
bezplatného bazaru zajímavých knih. Sešlo se
jich hodně, stejně tak jako zájemců o ně.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Tři králové vyšli poprvé do ulic v r. 2000 v olomoucké arcidiecézi. Obnovila se tak dávná lidová tradice,
kdy Tři králové lidem přinášejí přání štěstí, zdraví a božího požehnání. Tříkrálová sbírka je svátkem
solidarity, kdy ti, kteří mohou, finančně pomáhají těm, kteří jejich pomoc potřebují.
Za více než dvacet let své existence pomohla právě tato sbírka ulehčit život mnoho desítkám tisíc
klientů charitních služeb. Jsme hrdi na to, že jsme součástí tohoto smysluplného projektu.
Rok 2021 byl ale v mnohém výjimečný. Zasáhl i do tradičního průběhu Tříkrálové sbírky.
Koleda v podobě, jak ji známe, proběhnout nemohla. Přesto se kasičky se symbolem tříkrálové sbírky,
alespoň staticky, objevily na mnoha místech. Děkujeme všem, kteří do nich přispěli, nebo kteří svůj
příspěvek poslali prostřednictvím online kasičky:

Tříkrálovou sbírkou bylo vybráno 212 031 Kč. Tyto prostředky jsou odesílány na účet Tříkrálové sbírky
Charity Česká republika, na činnost Charity Strakonice se vrací 65 % z této částky. V roce 2021 se
jednalo o částku 137 820 Kč.
Záměrem využití výtěžku z Tříkrálové sbírky 2021 byl nákup automobilu pro terénní sociální služby,
které Charita Strakonice poskytuje.
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FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ
Činnost Charity Strakonice je financována z více zdrojů. Těmito zdroji jsou dotace ze státního
rozpočtu vyplácené prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dotace z územně
samosprávných celků (Krajský úřad Jihočeského kraje, města a obce), dary nadací a nadačních
fondů, fyzických a právnických osob, výnosy se sbírek a příjmy za vlastní výkony.

NÁKLADY A VÝNOSY
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ROZVAHA
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ROZVAHA
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ROZVAHA
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

28

2/2

Charita Strakonice - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

ROZSAH PŘÍJMŮ A ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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VÝROK AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM
Bez pochopení a podpory našich dárců bychom se neobešli. Naše projekty, naše činnost, naše pomoc
druhým, to by nebylo možné bez finanční i materiální pomoci Vás, našich vážených donátorů.
Děkujeme našim donátorům z řad úřadů, institucí, soukromých firem a jednotlivců:

SDH Mladějovice

Někteří naši vážení dárci své logo nepoužívají, přesto si zasluhují naše veliké poděkování.
Za všechny uvádíme našeho patrona Zahradnictví na Barvínkově, díky němuž náš Dům
klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích celý rok září krásnou květinovou výzdobou.
Děkujeme ale úplně všem, firmám i jednotlivcům, kteří nám podle svých možností pomáhají
finančním nebo věcným darem, pomocnou rukou nebo i dobrou radou. Vážíme si každého z Vás
a i díky Vaší pomoci můžeme my pomáhat těm, kteří se bez pomoci neobejdou.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NAŠÍ ČINNOST PODPORUJÍ
sobota:
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středisko Blatná
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PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM
Děkujeme těmto obcím za jejich dotace i finanční příspěvky a dary:

sobota:
Blatná NAŠÍ ČINNOST PODPORUJÍ
DĚKUJEME
VŠEM,středisko
KTEŘÍ
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JAK NÁM MŮŽETE POMOCI I VY?
Finančním příspěvkem na č. účtu: 136219490/0300 (ČSOB)
Finanční podporou veřejné sbírky zřízené za účelem získání finančních
prostředků na podporu provozu a služeb poskytovaných Charitou Strakonice
a na jejich kapacitní rozšíření.
č. účtu: 300572342/0300 (ČSOB)

Hmotným darem, materiálem nebo službou: kontaktujte nás prosím na tel.
čísle 604 572 257

Dobrovolnickou službou: kontaktujte nás prosím na tel. čísle 604 572 257

Sdílením našich příspěvků na Facebooku Charita Strakonice

...a také myšlenkou a modlitbou za ty,
kterým Charita pomáhá...

Děkujeme Vám
Charita 2020
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KONTAKTY
Ředitelka: Bc. Olga Medlínová, DiS.
telefon: 383 323 281, 777 887 158
E-mail: reditel@strakonice.charita.cz
Metodik: Bc. Libuše Lukešová
telefon: 380 120 894, 776 376 357
E-mail: libuse.lukesova@strakonice.charita.cz
Sociální pracovník Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Sabina Lešková, DiS.
telefon: 383 327 459, 773 979 004
E-mail: sabina.leskova@strakonice.charita.cz
Účetní: Petra Frčková
telefon: 383 327 457, 777 808 871
E-mail: petra.frckova@strakonice.charita.cz
Personalistka, mzdová účetní: Jitka Štědronská
telefon: 775 319 898
E-mail: jitka.stedronska@strakonice.charita.cz
Administrativa: Lenka Jágrová
telefon: 773 979 002
E-mail: lenka.jagrova@strakonice.charita.cz
Fundraiser, PR pracovník: PhDr. Jitka Stropnická
telefon: 604 572 257
E-mail: jitka.stropnicka@strakonice.charita.cz
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Od 1.7.2022 dochází u terénních sociálních služeb
Charity Strakonice (středisko Strakonice) ke změně
adresy.
Pečovatelskou službu, osobní asistenci, odbornou
sociální poradnu i půjčovnu kompenzačních pomůcek
tohoto střediska najdete od 1. července 2022 na nové
adrese: Smetanova 533, Strakonice.
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