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Oblastní charita Strakonice je samostatný právnický subjekt, který organizačně podléhá Diecézní
charitě České Budějovice. Organizačními složkami OCH Strakonice jsou Charita Radomyšl a
Středisko Volyně. Svoji činnost zahájila OCH v březnu 1999 s cílem pomáhat lidem v nouzi bez
ohledu na rasu či vyznání.

Oblastní charita Strakonice poskytuje tyto služby:
Osobní asistence u seniorů
v domácnostech
Rozvoz obědů v obcích
Gerontologický stacionář POHODA
Dům klidného stáří sv. Anny
Sousedovice
Dům s pečovatelskou službou Osek
Kulturní a společenské akce pro seniory
Bezplatné poradenství
Oblastní charita Strakonice je součástí Sdružení česká katolická charita.
Právní statut: Humanitární organizace církví
Zřizovatel: Biskupství českobudějovické

Projekt "Trojlístek" je financován EU a státním rozpočtem ČR
z fondu PHARE 2003 rozvoj lidských zdrojů

Kdo ztratil peníze, ztratil mnoho. Kdo ztratil přítele, ztratil více.
Kdo ztratil víru, ztratil všechno.

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
Toto šesté číslo našeho občasníku Chariťáček vydáváme v prosinci 2005 v čase
adventním, v čase nadcházejících Vánoc, v čase očekávání a naděje,
v čase, kdy je nejvhodnější zrekapitulovat uplynulý rok.
Tento rok byl pro Oblastní charitu Strakonice velkou zkouškou.
Nemám na mysli pouze financování, které je stále složitější. Výrazně se
snížil podíl státní dotace oproti r. 2004, kdy se ještě na dotacích
podílelo s krajským úřadem i MPSV. V r. 2004 činil podíl dotací 53%
při provozním rozpočtu kolem 7 500 000 Kč. V r. 2005 pak to bylo
pouhých 22% při provozním rozpočtu kolem 9 000 000 Kč. Udržet za
této situace všech pět projektů v chodu stálo obrovské úsilí. Velice
děkujeme všem sponzorům, dobrovolníkům a samozřejmě také všem
zaměstnancům, kteří jsou ochotni za nevysoké mzdy
vykonávat obětavě a s úsměvem tak záslužnou
činnost.
Nebyly to ale pouze finance, na co při této
krátké rekapitulaci vzpomínám. V tomto roce jsem
potkala spoustu úžasných lidí, ale také mnoho těch,
kteří dokáží ubližovat. Tento rok mě naučil ještě
větší víře v dobro, ještě větší pokoře a umění
odpouštět. Jsem přesvědčena o tom, že bolest se dá
překonat jedině vytrvalou a přímou chůzí po cestě,
kterou pokládáme za správnou a vybrali jsme si ji,
pevnou vírou a láskou.
S nadějí se dívám na přicházející vánoční čas a příchod nového roku. O Vánocích
bývají lidé vnímavější, třeba si najednou všimnou, že
někdo stojí vedle nich, a nevidí jen sami sebe. Moc
bych si přála, aby nám všem ta vnímavost vydržela i
pro příští rok.
V lednu možná zazvoní u Vašich dveří tři
králové, kteří Vám přijdou popřát štěstí a zdraví do
celého roku 2006. Je to krásný příklad toho, s jakou
radostí dokáží děti pomáhat těm, kteří naši pomoc
nejvíce potřebují. Přispějete-li letos do kasičky,
přispějete na Dům klidného stáří sv. Anny.
Přeji všem čtenářům požehnané Vánoce a celý rok 2006, ať je to rok naplněný láskou, úctou,
tolerancí a ochotou pomáhat jeden druhému.
Za Oblastní charitu Strakonice
Olga Medlínová, ředitelka

Oblastní charita Strakonice realizuje tyto projekty:
KONTAKT – osobní asistence, sociální intervence, poradenství
Tento projekt je postaven především na osobní asistenci ve
městech i v obcích. Svými službami pokrýváme Strakonicko,
Volyňsko, Radomyšlsko, klienty máme i na Blatensku,
Katovicku atd.
Osobní asistence u seniorů v domácnostech
Osobní asistentka je pomocník, společník, přítel. S klientem
provádí všechny běžné činnosti podle jeho přání v rozsahu,
který si klient určí. Asistentka pomáhá seniorovi vykonávat
všechny běžné denní činnosti od hygieny, stravování, přes
doprovod, vycházky, nákupy, vaření, drobnou rehabilitaci až po
zájmovou činnost, aktivity, cvičení paměti atd. Veškerou
činnost provádí za účasti klienta tak, aby jej zároveň
rehabilitovala a nečinila jej ještě více závislým na pomoci
druhých.
Osobní asistence se běžně poskytuje ve všedních dnech od 7 do 17 hodin, po domluvě výjimečně i mimo tuto
dobu a o víkendech. Minimální rozsah osobní asistence je 2 hodiny denně, sazba je stanovena hodinově.
Hodinová sazba osobní asistence:
7 do 17 h ve všední den……………………………………………20 Kč/hod.
17 do 7 hodin, víkendy, svátky……… ..…………………………..40 Kč/hod.
Nepravidelní klienti……………………..…………………………50Kč/hod.

V případě, že klient bydlí v obci, hradí mimo hodin osobní asistence také jízdné pro asistentku ve výši
běžného jízdného hromadné dopravy.
Kontaktní kancelář: Ellerova 988, 386 01 Strakonice

Úřední hodiny:

Telefon: 383 325 808
Manažerka osobní asistence: H. Turková, tel.: 777 808 874
(schůzku lze domluvit telefonicky i mimo úřední hodiny)

PO: 7 – 15
ÚT: 7 – 15
ST: 7 – 14
ČT: -------PÁ: 7 – 14

Charita poskytuje také respitní péči – pomoc rodinám pečujícím o seniory. Tato odlehčovací
služba je určena rodinám pobírajícím příspěvek na péči o osobu blízkou. Rozsah péče nesmí přesáhnout 4 hodiny
denně. Tato služba je hrazena jako služba osobní asistence

Sociální intervence je založena na práci dobrovolníků a týká se především hromadných kulturních a
společenských akcí a práce v Domě klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích.
Poradenství – OCH provozuje tři bezplatné poradny, a to poradnu sociálně-právní, psychologickou a
poradnu pro lidi v nouzi. Poradny v rámci projektu KONTAKT jsou zaměřeny především na seniory.

Dům klidného stáří sv. Anny
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. Devětadvaceti seniorům je zde

poskytována nepřetržitá láskyplná ošetřovatelská a sociální péče včetně bohaté nabídky zájmových
aktivit.
Obyvatelé jsou ubytováni v 17 pokojích (10 dvoulůžkových – z toho
jsou
4 manželské apartmány, 6 jednolůžkových, jeden třílůžkový pro
zvýšenou péči).
K dispozici jsou dvě zájmové klubovny, místnost pro terapie
(hydromasážní vana atd.), návštěvní 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 – například
fenka skotského retrívra Kámoška, morče Ferda, andulky.
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 vyžití.
Pravidelně sem dochází masérka, pedikérka a kadeřnice, jejichž služeb využívají i obyvatelé
Sousedovic.

Tajemství lásky a života se otevírá jen těm, kdo mají dětské a
pokorné srdce.
POHODA – gerontologický stacionář a rozvoz obědů v obcích
Stacionář POHODA je denním centrem pro seniory, kde je ve všedních dnech vedle stravování
poskytován i denní aktivizační program v prostorách Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích.
Do stacionáře klienty přiváží rodina nebo jsou sváženi
charitním autem. Minimálně jedenkrát v měsíci pořádá
stacionář kulturní a společenské akce v prostorách DKS,
na které jsou zváni všichni klienti charity (z osobní
asistence, rozvozu obědů atd.) i veřejnost.
Nabízíme:
Láskyplnou péči včetně stravování
Společenské kontakty
Každodenní aktivity (výtvarné, hudební, relaxační, práci
na PC atd.)
Kulturní a společenské akce
Možnost výletů
Služba je poskytována běžně ve všedních dnech v době od 7.30 do 16 hodin.
Sazba je 120 Kč za den (2 svačiny, oběd). Jízdné 20 Kč.
Rozvoz obědů probíhá ve třech střediscích a přilehlých obcích:
Strakonice
Kontaktní kancelář: Ellerova 988, 386 01 Strakonice
Telefon: 383 325 808, 777 808 874
Radomyšl
Telefon: 724 725 764
Volyně
Telefon: 777 808 874
Cena oběda je stanovena podle místa odběru. Jízdné je ve městě 10 Kč, mimo město do 20 km 20 Kč.

Včerejšek je historií, zítřek tajemstvím. Dnešek je dar.

Dům s pečovatelskou službou OSEK a pečovatelská služba
V listopadu 2005 zahájil provoz Dům
s pečovatelskou službou Osek. Budovu s
malometrážními byty pro seniory a kapacitou
16 míst postavila Obec Osek. Oblastní
charita Strakonice
je
provozovatelem.
V budově je prádelna se sušárnou, ordinace lékaře a klubovna, místnost
se zázemím pro personál, terasa.
Vedle pečovatelské služby přímo v domě je poskytována v terénu
seniorům z Radomyšle, Oseku a okolních obcí pečovatelská služba a
služby osobní asistence.

TROJLÍSTEK
Jedná se o společný projekt tří neziskových organizací, a to Oblastní charity Strakonice (vedoucí a
příjemce grantu), OS POLIDON (pomoc lidem s duševním onemocněním) a Občanského sdružení
Koník (zaměstnávání těžce umístitelných klientů). Propojenost organizací je velmi úzká. Charita je
nejen vedoucí a koordinátor projektu, ale především se na projektu podílí činností poraden, nabídkou a
koordinací práce pro dobrovolníky, je v úzkém kontaktu se všemi organizacemi. OS POLIDON
provádí výběr z řad svých klientů, které motivuje k dobrovolné a pracovní činnosti, provádí nácvik
základních pracovních dovedností, kontaktuje je na ostatní dvě organizace. OS Koník provádí evidenci
dobrovolníků a klientům, kteří již získali základní návyky, pomáhá sehnat vhodné zaměstnání a
pomocí asistence získat pevné postavení v zaměstnání.
Na tento projekt získaly zapojené organizace grant z programu PHARE 2003 RLZ – opatření
2.1. Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením. Projekt je v koordinaci
národního vzdělávacího fondu financován ze zdrojů EU a MPSV.
Projekt TROJLÍSTEK, kontaktní místo a poradny:
Ellerova 988, 386 01 Strakonice
Tel. 383/325808, 776/376357
Poradna pro lidi v nouzi a poradna sociálně-právní:
PO: 8 - 12, 12.30 – 16
ÚT: 8 – 12, 12.30 – 15
ST: 8 – 12, 12.30 – 15
ČT: ----------------PÁ: 8 - 12
Poradna psychologická
Termín návštěvy se stanovuje na základě domluvy na tel: 383/325808 nebo 383/323281

Každé posvátno nám připomíná, že čistota duše je naší skrytou touhou.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku pořádá celorepublikově Sdružení Česká katolická charita od r. 2001 vždy v termínu
zhruba prvních 14 dní v lednu. Celá vybraná částka je zasílána na účet SČKCH, odkud se pořádající
organizaci vrací cca 65 % výtěžku. Část výnosu je vždy věnována na mezinárodní humanitární pomoc
a činnost SČKCH a DCH.
Oblastní charita Strakonice se do sbírky zapojuje od jejích počátků. Skupiny koledníčků chodí nejen
ve Strakonicích, ale i v řadě obcí strakonického okresu, protože charita pokrývá svými službami, podle
požadavků klientů, velkou část okresu Strakonice. Skupinky koledníků tak bylo v uplynulých letech
možné potkat nejen ve Strakonicích, ale i ve Volyni, Radomyšli, Oseku a Sousedovicích, kde má
charita střediska, i v dalších obcích jako např: Miloňovice, Jinín, Radošovice, Bavorov, Bílsko, Blatná,
Kocelovice, Řepice atd.
V roce 2001 se podařilo vybrat celkem 27 520 Kč, z čehož se na
účet OCH Strakonice vrátilo 13 760 Kč. Tyto finance byly použity
na projekt: Gerontologický stacionář POHODA – na benzín pro
svoz seniorů do denního stacionáře.
V roce 2002 se podařilo vybrat celkem 51 117,50 Kč, z čehož se
na účet OCH Strakonice vrátilo 35 782 Kč. Tyto finance byly
použity na projekt: Gerontologický stacionář POHODA – na
nájem a topení.
V roce 2003 se podařilo vybrat celkem 57 712,60 Kč, z čehož se
na účet OCH Strakonice vrátilo 39 904 Kč. Tyto finance byly
použity na projekt: KONTAKT – osobní asistence, sociální
intervence, poradenství – na činnost středisek Volyně a
Radomyšl a na vnitřní vybavení pro Dům klidného stáří sv. Anny v
Sousedovicích.
V roce 2004 se podařilo vybrat celkem 94 078 Kč, z čehož se na účet OCH Strakonice vrátilo
61 157,70. Tyto finance byly použity na projekt: KONTAKT – osobní asistence, sociální
intervence, poradenství – na činnost středisek Strakonice, Volyně, Radomyšl – provozní náklady.
V roce 2005 se podařilo vybrat celkem 55 685 Kč, z čehož se na účet OCH Strakonice vrátilo
36 195,25. Tyto finance byly použity na projekt: Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích – na
dobudování zahrady, bezbariérovou úpravu automobilu pro přepravu vozíčkářů a na zakoupení
jídlonosičů pro středisko Volyně.
V roce 2006 bude výtěžek tříkrálové sbírky použit na provoz Domu klidného stáří sv. Anny
v Sousedovicích.
Rada Oblastní charity Strakonice:
MUDr. Jelena Hálová, Mgr. Ivana Jandová, Mgr. Mária Hájková, PhDr. Marta Zubalová – psychložka
OCH, Olga Medlínová – ředitelka OCH a vedoucí DKS sv. Anny, Petra Hejmánková – ekonom OCH.
Odborný poradce: MUDr. Jiřina Oberpfalzerová

Předpokládané výdaje a příjmy za r. 2005
(toto číslo je vydáváno před celkovou roční uzávěrkou,
podrobný rozpočet naleznete v příštím čísle)

Celkem Náklady

9 300 000

Výnosy Celkem

8 500 000

Celkem Zisk (- ztráta) - 800 000

Lidská lhostejnost může v člověku zašlapat i ty největší touhy.

SPONZOŘI
OBLASTNÍ CHARITY S T R A K O N I C E
Axion – IJsselstein (NL)
Sdružení česká katolická charita
ARCHATT s.r.o.
Autodoprava MIKRI
Cukrárna Polanských
Česká podnikatelská pojišťovna a.s.
ČZ Strakonice, a.s.
ČZ GASTRO s.r.o.
ČSOB
Dekor Strakonice s.r.o.
Diecézní charita ČB
Dřevointer – Zdeněk Malina
HAKU
HAV – BAU
Chovná stanice Vlčí Louky – p. Kubeš
Ježek software
Hračky JOKO, D. Kollerová
Lahůdky Hradecká
Městská charita ČB
Pekárna Galaxie spol. s r.o.
Pivovar Strakonice
Euro Sitex, s.r.o.
Reklamní agentura RETA s.r.o.
Rival nápoje
ZNAKON
ROKUMAT s.r.o.
Sklenářství – Zdeněk Melichar
Sport Ředina a syn
Autoškola Jan Běhavý
VETO CZ, s.r.ro.
Teplárna Strakonice a.s.
Zahradnické potřeby – Tůma
Zloch – zahrádkářské potřeby
SALVETE 1990, a.s.
Obec Volenice
Obec Pracejovice
Obec Hornosín
Nadace Divoké Husy
Nadace Dětský mozek
PhDr. Adéla Doležalová
Fi. Jiří Hanuš
Fi Radek Novák
Zlata Váchová – pedikůra, manikůra
Projekt TROJLÍSTEK je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem
České republiky z fondu Phare 2003 RLZ.
Děkujeme všem, kteří použijí přiloženou složenku a pomohou nám pomáhat druhým.

