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Oblastní charita Strakonice je samostatný právnický subjekt, který organizačně podléhá Diecézní
charitě České Budějovice.
Oblastní charita Strakonice má několik středisek – Pečovatelská služba Volyně, Pečovatelská
služba Radomyšl – Osek, Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. Velké středisko má ve
Strakonicích v Ellerově ulici, kde jsou sociální poradny, středisko osobní asistence a pečovatelské
služby.
Oblastní charita Strakonice je součástí České katolické charity. Podle stanov má jako předmět
činnosti službu milosrdné lásky církve lidem v tísni, bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství
nebo státní a politickou příslušnost, a poskytování sociálních a zdravotních služeb, charitativní a
humanitární pomoci.
Právní statut: Církevní právnická osoba
Zřizovatel: Biskupství českobudějovické
Rada charity: Olga Medlínová, Petra Hejtmánková, PhDr. Marta Zubalová, Mudr. Jelena Hálová,
Mgr. Ivana Jandová, Mgr. Mária Hájková

Oblastní charita Strakonice poskytuje tyto typy sociálních služeb:
-

Domov pro seniory – Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích
Osobní asistence – KONTAKT – osobní asistence u seniorů
Denní stacionář – POHODA – denní gerontologický stacionář
Odborné sociální poradenství
Pečovatelská služba
• pečovatelská služba Strakonice
• pečovatelská služba Volyně
• pečovatelská služba Osek – Radomyšl

Sociální služba – dům pro seniory
Poslání:
Posláním OCH Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní etapě či
situaci.
Dům klidného stáří sv. Anny je určen uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
nepřetržitou sociální i ošetřovatelskou péči.
Usilujeme o vytvoření láskyplného prostředí v malém rodinném kolektivu, zachování a
rozvoj zbytkových schopností uživatelů. Pomocí profesionálně i lidsky kvalitního personálu
se snažíme při zachování důstojnosti, volby a svobody o rehabilitaci psychickou i fyzickou
s cílem učinit žadatele služby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby. Tato služba
umožňuje pobyt člověka v malokapacitním zařízení rodinného typu s možností zachování
stylu života, rozvoje i zájmových činností a sociálních kontaktů. V rámci služby poskytujeme
vedle ubytování, stravování a péče i aktivity, drobnou rehabilitaci, poradenství, fakultativní
a další služby.
Dům klidného stáří sv. Anny je malým domovem rodinného typu umístěným
v Sousedovicích. Svým stylem a umístěním vyhovuje především lidem se vztahem k přírodě
a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv.

Cíle:
1. Zlepšení fyzického a duševního stavu uživatelů služeb, zachování a rozvoj
zbytkových schopností.
2. Vytvoření přátelského rodinného ovzduší mezi uživatelem a poskytovatelem i mezi
uživateli samotnými, rozvoj sociálních kontaktů.
3. Otevřenost domova pro veřejnost.
4. Spolupráce s rodinou, přáteli uživatele služby.
5. Spolupráce s ostatními organizacemi.
6. Motivace a aktivizace.

Cílová skupina:
Služba dům pro seniory v Domě klidného stáří sv. Anny je určena uživatelům, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a
jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou lidé,
kteří dosáhli hranice starobního důchodu nebo jsou příjemci plného invalidního důchodu a
potřebují nepřetržitou péči z důvodů zdravotních či sociálních. Minimální věková hranice je
50 let
Služba nemůže být poskytována seniorům, kteří narušují kolektivní soužití z důvodu
závažné duševní poruchy, alz. choroba, závislosti na návykových látkách apod.

Popis objektu a služby:
V Sousedovicích, zhruba šest kilometrů od Strakonic, vítá
návštěvníky věžičkou s hodinami milá budova, v níž naleznete
moderní domov pro seniory rodinného typu. Rodinu zde tvoří
obyvatelé, personál a dobrovolníci. Třiceti seniorům je zde
poskytována nepřetržitá láskyplná ošetřovatelská a sociální péče
včetně bohaté nabídky zájmových aktivit.
Služba je poskytována v souladu se standardy sociálních služeb a
zákonem č. 108/2006 Sb. Úcta k člověku, maximální možnost
svobodného rozhodování, individuální přístup, aktivity podle složení a zájmů obyvatel, to vše

je od začátku provozu v tomto domově naprostou samozřejmostí. Právě domovy rodinného
typu jsou nyní trendem, kam se systém sociálních služeb začíná ubírat.
V domově rodinného typu nachází kvalitní péči 30 seniorů, kteří jsou ubytováni v 17
pokojích (10 dvoulůžkových – z toho 4 manželské apartmány, 6 jednolůžkových, 1
třílůžkový pro zvýšenou péči, 1 lůžko na přechodný pobyt).
K dispozici jsou 2 zájmové klubovny, místnost pro terapie (hydromasážní vana, atd.),
jídelna, náštěvní místnost a kaple. Dům je vybaven pěti terasami a kuchyňkou na každém
patře. Po celé budově je bezbariérový přístup.
Součástí je zahrada s objezdovou dráhou pro vozíčkáře, kde chováme drobné zvířectvo
(králíci, slepice). Obyvatelé se ale denně mohou potěšit se zvířátky i přímo v budově např.
fenka Kámoška, kocour František, morče Ferda, andulky.
Snažíme se, společně s kvalifikovaným sociálním a zdravotnicko-ošetřovatelským
personálem, co nejvíce seniorům zpříjemnit pobyt v našem domě. Důležité je pro nás
maximální zachování identity člověka a jeho životního stylu. Samozřejmostí jsou bohoslužby
přímo v domově, každodenní bohatá nabídka aktivizačních činností na bázi muzikoterapie,
ergoterapie, canisterapie, společenské a kulturní akce, společné modlení, četba, atd.
Pravidelně sem dochází masérka, pedikérka a kadeřnice, jejichž služby využívají vedle
obyvatel domova i obyvatelé Sousedovic. Ti se také zúčastňují i pravidelných čtvrtečních
bohoslužeb v domově a dalších společenských a kulturních aktivit.

Úhrady v Domě klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích:
1) Denní úhrada za bydlení:
Jednolůžkový pokoj s přímým vchodem na soc. zařízení
Jednolůžkový pokoj bez vlastního sociálního zařízení
Dvoulůžkový pokoj s kuchyňkou (apartmán)
Dvoulůžkový pokoj
Pokoj se zvýšenou péčí

150,-- Kč/den
140,-- Kč/den
135,-- Kč/den
130,-- Kč/den
125,-- Kč/den

2) Denní úhrada za stravu:
Výše stravovací jednotky

120,-- Kč/den

Podmínkou přijetí je přiznání příspěvku na péči. Z tohoto příspěvku je hrazena
základní ošetřovatelská péče, dále například pedikúra, masáže, kadeřnice aj.
Pro případ, kdy osoba není příjemcem příspěvku na péči se přesný rozsah požadovaných
služeb včetně cen za tyto služby specifikuje v ceníku pečovatelské služby.
Obyvatelům DKS mohou být poskytovány jako další fakultativní činnosti (např. varná
konvice na pokoji, TV, rozhlas aj.), které upřesňuje ceník fakultativních služeb.

S každým uživatelem je individuálně sepsána smlouva o poskytování sociální služby a
stanoven rozsah služeb podle potřeb a požadavků uživatele.

Kontakty:
Ředitelka Oblastní charity Strakonice a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny

Olga Medlínová, tel.: 383 323 281, 777 887 158
Vrchní sestra, tel: 777 808 911, 383325692
Sociální pracovnice, tel: 383 327 459, 777 808 847
Účetní a zástupkyně ředitelky, tel: 777 808 871, tel., fax: 383327457
Sesterna: 383325695, 777808912
Spojení na pokoje – automatická ústředna (nutno znát volbu na pokoje) 383325690

Úsměv je alfou a omegou tohoto domova.
Úsměv je hlavním pracovním nástrojem personálu, a úsměv obyvatele je
naším největším pracovním úspěchem.
Personální zajištění sociální služby – domov pro seniory
Pracovní zařazení
Počet
pracovníků
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách – přímá
obslužná péče
Zdravotnický pracovník
Pracovník v sociálních službách – osobní
asistent
Provozní personál (výdej stravy, úklid, údržba
objektu)
Ředitel OCH, vedoucí DKS sv. Anny
Účetní
Hospodářka

Přepočteno na celé
úvazky
1
5

1
5

5
1

5
1

5

3,5

1
1
1

0,4
0,4
0,5

Sociální služba -osobní asistence

Poslání:
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při
činnostech, které osoba potřebuje.
Cílem osobní asistence je umožnit uživatelům vykonávat za pomoci osobního asistenta
všechny běžné činnosti, které by dělal sám v přirozeném prostředí, kdyby mu v tom nebránil
věk či postižení. Osobní asistence je vykonávána na základě aktuální potřeby daného člověka,
v předem dohodnutém hodinovém rozsahu, nikoli výčtem úkonů. Vychází z potřeb uživatele,
jeho zájmů, zálib, silných stránek, schopností a přání s ohledem na přijatelná rizika.
Naše organizace se zaměřuje na poskytování osobní asistence především seniorům, kteří
pobírají starobní nebo invalidní důchod, nebo dosáhli věkové hranice rozhodné pro přiznání
starobního důchodu, a kteří potřebují pomoc jiné osoby.

Osobní asistenci poskytujeme běžně v pracovních dnech od 7 do 17 h, po domluvě i mimo
tuto dobu, o víkendech a svátcích. Minimální rozsah osobní asistence v jednom dni je 2
hodiny. Po domluvě lze rozsah zkrátit.
S každým uživatelem je individuálně sepsána smlouva o poskytování sociální služby a je
stanoven hodinově rozsah služeb podle potřeb a požadavků uživatele.
Při poskytování služby v obcích využívají osobní asistentky veřejnou dopravu, takže rozsah
služeb je ovlivněn četností spojů. Dopravu asistentky uživatel služby nehradí.
POSLÁNÍ:
„Každý člověk se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc druhé osoby“.
Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní etapě
či situaci.
Terénní sociální služba osobní asistence je určena uživatelům, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Usilujeme o vytvoření láskyplného prostředí, zachování a rozvoj zbytkových schopností
uživatelů. Pomocí profesionálně i lidsky kvalitního personálu se snažíme při zachování
důstojnosti, vlastní volby a svobody o rehabilitaci psychickou i fyzickou s cílem učinit
uživatele služby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby.
Tato služba umožňuje setrvání člověka co nejdéle v domácím prostředí i v situaci, kdy
potřebuje pomoc druhé osoby a žije osamoceně, či jeho rodina chodí do zaměstnání a
seniorům se věnuje večer a o víkendu.
Terénní služby osobní asistence jsou poskytovány v přirozeném sociálním prostředí osob a
při činnostech, které osoba potřebuje. Služba je poskytována na Strakonicku, Volyňsku,
Radomyšlsku a Blatensku.

Cílová skupina:
Služba osobní asistence je určena uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Oblastní charita Strakonice věnuje v rámci této služby pozornost především seniorům
s chronickým nebo degenerativním fyzickým či psychickým onemocněním, protože péči o
mladší osoby s tělesným postižením pokrývá Centrum pro zdravotně postižené.
Cíle:
1. Podpora a rozšíření sociálních kontaktů uživatelů služeb
2. Co nejdelší setrvání uživatelů služeb v domácím prostředí, zachování přirozeného
způsobu života
3. Zachování a rozvoj zbytkových schopností uživatelů služeb, rehabilitace a aktivizace
psychická i fyzická.
4. Pomoc při hygieně a chodu domácnosti
5. Zajištění práv a oprávněných zájmů
6. Vytvoření přátelského ovzduší mezi poskytovatelem a uživatelem
7. Propagace a rozvoj služeb, zvýšení kvality služeb

Osobní asistence Oblastní charity Strakonice:

Kontakt: Helena Turková – vedoucí osobní asistence OCH Strakonice
Ellerova 988, 386 01 Strakonice
Tel: 383 325 808 Mobil: 777808874
E-mail: charita.poradny.st@centrum.cz
Ředitelka Oblastní charity Strakonice Olga Medlínová, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
Tel: 383323281, 777887158.
E-mail: charita.st@email.ipex.cz

Služba zahrnuje tyto úkony
-

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Úhrada za jednu hodinu osobní asistence činí 80,- Kč.
Výše úhrady se poměrně krátí podle skutečně poskytnuté doby osobní asistence, tzn. za
každou započatou čtvrthodinu se účtuje 20,- Kč.
Personální zajištění sociální služby – osobní asistence
Pracovní zařazení
Počet
pracovníků
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách – přímá
obslužná péče
Pracovník v sociálních službách – osobní
asistent
Ředitel Oblastní charity Strakonice
Účetní
Vedoucí sociální služby

Přepočteno na celé
úvazky
1
1

0,1
0,75

11

7,75 + dohoda

1
1
1

0,2
0,3
1

Sociální služba - denní stacionář

Poslání:
Posláním OCH Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní etapě či
situaci.
Sociální ambulantní služba denní stacionář s názvem POHODA – denní gerontologický
stacionář je určena uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo

zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby.
Usilujeme o vytvoření láskyplného prostředí v malém rodinném kolektivu, zachování a
rozvoj zbytkových schopností uživatelů. Pomocí profesionálně i lidsky kvalitního personálu
se snažíme při zachování důstojnosti, maximální svobody a možnosti volby učinit žadatele
služby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby. Tato služba umožňuje ve všedních
dnech v době od 7.30 do 16 hodin pobyt člověka v malokapacitním zařízení rodinného typu.
Cílem je zachování dosavadního stylu života a setrvání v domácím prostředí. Stacionář
poskytuje péči v době, kdy se rodina o seniora nemůže postarat. V rámci služby poskytujeme
vedle běžné péče a stravování i aktivity, rehabilitaci, poradenství, fakultativní a další služby
(např. pedikůra, kadeřnice atd.).
Dům klidného stáří sv. Anny, v jehož prostorách je denní stacionář umístěn, je malým
domovem rodinného typu v Sousedovicích.
Dovoz do stacionáře a odvoz zajišťuje rodina nebo Oblastní charita Strakonice dle domluvy.
Svážíme uživatele služeb z okruhu do 20 km.

Cíle:
7. Zlepšení fyzického a duševního stavu uživatelů služeb, zachování a rozvoj
zbytkových schopností.
8. Vytvoření přátelského rodinného ovzduší mezi uživatelem a poskytovatelem i mezi
uživateli samotnými, rozvoj sociálních kontaktů.
9. Setrvání uživatele co nejdéle v domácím prostředí, rodinné péči.
10. Spolupráce s rodinou, přáteli uživatele služby.
11. Motivace a aktivizace.

Cílová skupina:
V denním stacionáři se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním
onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je
poskytována především seniorům nebo osobám s plným invalidním důchodem. Minimální
věková hranice je 50 let.

Popis objektu a služby:
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Osobě v denním stacionáři
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Osobě mohou být poskytovány jako fakultativní další činnosti.
Prostory a doba poskytování služby

Osobě se poskytuje péče prostřednictvím pracovníků v sociálních službách v prostorách
Domu klidného stáří sv. Anny podle požadavku uživatele služby ve všedních dnech v době
maximálně od 7.30 do 16.00 hodin.
Využívány jsou tyto prostory:
Klubovna v 1. poschodí pro individuální činnosti a práci v menší skupině: (příslušenství:
bezbariérové WC s umyvadlem, rozkládací lůžko. Klubovna je vybavena terasou, televizí,
rádiem, videem, CD přehrávačem a dalšími pomůckami pro zájmovou činnost).
Mimo prostory uvedené v předchozím odstavci může Osoba způsobem obvyklým užívat
společně s ostatními Osobami v domově také: klubovnu ve druhém poschodí určenou pro
rukodělnou činnost, jídelnu, společenskou místnost (slouží též jako kaple), zahradu a okolí
domu, společné kuchyňky na patrech, terasy.
Stravování
Uživatel služby má právo požádat poskytovatele o poskytnutí stravy. Stravování probíhá na
základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních pravidel domova pro seniory.
V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu.

Úhrady za službu denního stacionáře:
Péče
35 Kč/ hod
Stravování
oběd
53 Kč
Svačina
10 Kč (2x svačina 5 + 5 Kč)
(Možnost přikoupení snídaně

18 Kč )

Dovoz do stacionáře a odvoz:

3 Kč/km

S každým uživatelem je individuálně sepsána Smlouva o poskytování sociální služby a
stanoven rozsah služeb podle potřeb a požadavků uživatele. Součástí smlouvy je ceník služeb.
Kontakty:
Ředitelka Oblastní charity Strakonice a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny
Olga Medlínová, tel.: 383 323 281, 777 887 158
Vedoucí denního stacináře, tel. : 776 887 158
Personální zajištění sociální služby – denní stacionář
Pracovní zařazení
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách – přímá
obslužná péče
Pracovník v sociálních službách – osobní
asistent
Ředitel Oblastní charity Strakonice
Účetní

Počet
pracovníků

Přepočteno na celé
úvazky
1
1

0,1
1

2

1,75

1
1

0,2
0,1

Sociální služba -sociální poradny
Střediskem pro odborné sociální poradenství je kontaktní kancelář Oblastní charity Strakonice
na adrese: Ellerova 988, 386 01 Strakonice
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů
sociálních skupin osob. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních
pomůcek.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
POSLÁNÍ:
„Každý člověk se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc druhé osoby“.
Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní etapě
či situaci.
Sociální služba odborné sociální poradenství je poskytována především v kanceláři
v Ellerově ulici ve Strakonicích, ale podle potřeb uživatelů je poskytována i ve všech
zařízeních, střediscích a budovách zřizovatele i mimo tato zařízení v terénu. Běžně je
poskytována ve všedních dnech – viz. rozpis služby. Tyto služby zahrnují odborné
sociální a základní právní poradenství, poradnu pro lidi v nouzi a poradnu pro seniory.
Služby poraden jsou určeny především pro ty, kteří se ocitli v takové životní situaci,
kterou chtějí, ale neumějí sami vyřešit. Služby poraden jsou vždy uzpůsobeny
individuálním potřebám uživatele a dané situaci. Nejdůležitější roli při poskytování služeb
hraje poradenská a podpůrčí činnost. Uživatelé jsou vedeni k co největší samostatnosti
tak, aby se stali nezávislými v řešení složitých životních situací.
Poradna pro seniory poskytuje služby seniorům v nepříznivé sociálně-psychologické situaci
tak, aby za podpory psychické pohody mohli žít dále běžným způsobem života.
Poradna sociálně-právní poskytuje odborné sociální a základní právní poradenství,
zprostředkovává kontakty s úřady, institucemi, organizacemi a dalšími zařízeními. Veškeré
informace jsou podávány srozumitelnou formou pro všechny uživatele.
Poradna pro lidi v nouzi pomáhá všem lidem, kteří se ocitli ve složité životní situaci a
potřebují okamžitou pomoc, aby mohli tuto situaci s pomocí vyřešit a vrátit se do běžného
života (vč. event. poskytnutí akutní potravinové pomoci, úvěrového jízdného, poukázek na
ošacení atd.)
Ve všech našich zařízeních a službách se snažíme vytvářet atmosféru pohody a klidu, aby se
zde každý uživatel cítil bezpečně.
Cílová skupina:
- lidé v naléhavých životních krizích v osobním životě
- lidé dlouhodobě negativně hodnotící a prožívající svůj život
- invalidní důchodci s duševním onemocněním
- současní i bývalí uživatelé služeb pro seniory při OCH Strakonice
- dlouhodobě nezaměstnaní
- osoby se sociálním vyloučením

-

osoby se zdravotním, mentálním, tělesným,
kombinovaným onemocněním
senioři
lidé bez přístřeší
etnické menšiny
imigranti a azylanti
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
sociálně nepřizpůsobiví
osoby v krizi

zrakovým,

sluchovým

nebo

Nespadá-li uživatel do žádné cílové skupiny, nebo nemůžeme-li jeho požadavky v rámci
poradenství splnit, dostává kontakty na jiná zařízení, která se jeho problematikou zabývají.
Cíle:
- psychologická podpora „prvního kontaktu“ – vyslechnutí problému
- cílené rady a intervence na základě potřeb uživatele
- psychická podpora pro dosažení celkové psychické pohody uživatele
- podle potřeb doporučení a zprostředkování následné odborné péče
- zprostředkování kontaktu s úřady, institucemi dalšími organizacemi a zařízeními
- pomoc při zpracování písemností, žádostí a formulářů ve vztahu k sociálním dávkám
- pomoc při orientaci v sociálním systému ČR, v sociálním zabezpečení apod.
- pomoc při vyřizování úředních osobních záležitostí
- pomoc při uplatňování svých práv
Odborné sociální poradenství
Kontakt: Helena Pašková – sociální pracovnice (vedoucí poraden)
Ellerova 988, 386 01 Strakonice
Tel: 383 325 808 Mobil: 776376357
E-mail: charita.poradny.st@centrum.cz
Ředitelka Oblastní charity Strakonice Olga Medlínová, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
Tel: 383323281, 777887158.
E-mail: charita.st@email.ipex.cz
Provozní hodiny:
Poradenské centrum Ellerova 988, Strakonice (bez označení)
Poradna pro seniory (PpS)
Pondělí 8-12
12.30-15
Úterý 8-12
12.30-15
9-12 PpS v terénu
Středa
12.30-14
8-13 PpS v DKS sv. Anny
Čvrtek 8-12
12.30-15
8-11 PpS
13.30 – 16 PpS v terénu
Pátek 8-12
------Po domluvě lze poskytnout službu i mimo tuto dobu.

Služby poraden jsou bezplatné

Ceník kompenzačních pomůcek
polohovací postel kovová, manuální bez hrazdičky
polohovací postel kovová, manuální s hrazdičkou
chodítko (kolečka)
WC křeslo
Sedák na vanu

200,-/měsíc
230,-/měsíc
100,-/měsíc
100,-/měsíc
100,-/měsíc

Personální zajištění sociální služby
Pracovní zařazení
Počet pracovníků Přepočteno na celé úvazky
Sociální pracovník – vedoucí poraden
1
0,8
Pedagogický pracovník - psycholog
1
0,25
Ředitel Oblastní charity Strakonice
1
0,1
Účetní
1
0,1

Sociální služba – pečovatelská služba
1. Pečovatelská služba Strakonice
Charitní pečovatelská služba je určena především seniorům, kterým zdravotní stav či
nepříznivá životní situace nedovoluje nadále zajistit své životní potřeby bez pomoci okolí. Je
poskytována v pracovních dnech od 7:30 do 16:00 hod, v případě naléhavé potřeby výjimečně
po domluvě i večer a o víkendech. Poskytování služeb vychází z individuálních potřeb a přání
uživatele.
S každým uživatelem je individuálně sepsána smlouva o poskytování sociální služby a
stanoven rozsah služeb podle potřeb a požadavků uživatele.
Pro rozvoz obědů slouží sady nerezových jídlonosičů, které jsou majetkem Oblastní charity
Strakonice.
Poslání:
„Každý člověk se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc druhé osoby.“ Posláním
Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní etapě či situaci.
Terénní pečovatelská služba je určena uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou či občasnou pomoc jiné fyzické osoby. V rámci této sociální služby usilujeme o
vytvoření láskyplného prostředí, zachování zbytkových schopností uživatelů a zajištění jejich
potřeb. Pomocí profesionálně i lidsky kvalitního personálu se snažíme při zachování
důstojnosti, vlastní volby a svobody o zachování dosavadního způsobu života a s cílem učinit
uživatele služby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby. Pečovatelská služba je
poskytována v přirozeném sociálním prostředí osob a zajišťuje činnosti, které osoba

potřebuje. Služba je poskytována ve Strakonicích a v přilehlých obcích, např. Jinín, Štěkeň,
Řepice, Cehnice, Miloňovice, Straý Dražejov, Nový Dražejov, Smiradice, Kapsova Lhota.
Cílová skupina:
Sociální služba pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou či občasnou pomoc jiné fyzické osoby.
Drtivou část uživatelů této služby tvoří senioři ve městech a v obcích.
Cíle:
1. Podpora a rozšíření sociálních kontaktů uživatelů služeb
2. Co nejdelší setrvání uživatelů služeb v domácím prostředí, zachování přirozeného
způsobu života
3. Zajištění stravy
4. Pomoc při hygieně a chodu domácnosti
5. Zajištění práv a oprávněných zájmů
6. Vytvoření přátelského ovzduší mezi poskytovatelem a uživatelem
7. Propagace a rozvoj služeb, kvalitní materiální zajištění

Pečovatelská služba Strakonice:
Kontakt: Bc. Lucie Teringlová, DiS. – vedoucí pečovatelské služby OCH Strakonice
Ellerova 988, 386 01 Strakonice
Tel: 383 325 808 Mobil: 776 808 841
E-mail: charita.poradny.st@centrum.cz
Ředitelka Oblastní charity Strakonice Olga Medlínová, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
Tel: 383323281, 777887158.
E-mail: charita.st@email.ipex.cz
Služba zahrnuje tyto úkony:

Úkony pečovatelské služby
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití a léků
Pomoc při oblékání, svlékání vč. spec. pomůcek
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
Pomoc při běžných úkonech osobní hygieny (samostatné použití WC –
dohled, mytí rukou atd.)
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC – těžce pohyblivá osoba
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Dovoz nebo donáška jídla
Osek DPS (z ÚSP)
Radomyšl – městys + blízké okolí (do 10 km)
Volyně – město + blízké okolí (do 10 km)
Strakonice město
Strakonice – okolní obce (do 20 km)

Cena
5 Kč/5 min
5 Kč/5 min
10 Kč/15 min
5 Kč/5 min

3 Kč/5 min
3 Kč/5 min
5 Kč/5 min

10 Kč
15 Kč
15 Kč
15 Kč
20 Kč

Uvaření oběda, večeře . . .
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid, údržba domácnosti (utření prachu, vytření podlahy, údržba
domácích spotřebičů atd.)
Pomoc při zajištění velkého úklidu (sezónní úklid, po malování , úklid
společných prostor – chodba, venkovní prostranství)
Donáška uhlí, vody, dřeva, skládání sena atd.
Běžné nákupy a pochůzky (1 taška)
Velký nákup – týdenní, měsíční, ošacení atd. – včetně sepsání, nakoupení,
donáška, vyložení, vyúčtování
Praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy
Praní a žehlení drobného osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovod (na úřady, k lékaři , na nákupy atd)
Doprovod na vycházky
Doprava k lékaři, na úřady atd. doprava osoby či jejích věcí

Personální zajištění sociální služby
Pracovní zařazení

10 Kč/15 min
10 Kč/15 min
15 Kč/15 min
20 Kč/15 min
10 Kč/15 min
15 Kč/15 min
35 Kč/kg
25 Kč/kg
Nezpoplatňuje se
20 Kč/15 min
3 Kč/km

Počet
pracovníků

Sociální pracovník – vedoucí služby
Pracovník v sociálních službách – pečovatelská
služba v domácnosti
Ředitel Oblastní charity Strakonice
Účetní

Přepočteno na celé
úvazky
1
1

0,4
0,75

1
1

0,04
0,04

Pečovatelská služba Volyně
Služba je poskytována ve Volyni a v přilehlých obcích, např. Přechovice, Zechovice,
Strunkovice nad Volyňkou.

Personální zajištění sociální služby
Pracovní zařazení
Sociální pracovník – vedoucí služby
Pracovník v sociálních službách – pečovatelská
služba v domácnosti
Ředitel Oblastní charity Strakonice
Účetní

Počet
pracovníků

Přepočteno na celé
úvazky
1
2

0,3
1,5

1
1

0,03
0,03

