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Oblastní charita Strakonice
Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je profesionálním registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je samostatnou
organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou.

OCH Strakonice je členem:
l
l
l
l
l
l
l
l

České rady humanitárních organizací
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
Asociace poskytovatelů osobní asistence
Zdravotnického kolégia
Kolégia pro seniory
Kolégia pro domovy seniorů
Kolégia pečovatelské služby
Kolégia pro projekty sociálního poradenství

OCH působí na území okresu Strakonice (Blatná, Volyně, Čestice, Radomyšl, Osek
atd.). Služby poskytujeme lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství
nebo státní a politickou příslušnost.

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. Vycházíme z individuálních potřeb každého zájemce o naši službu, poskytujeme ji v jeho zájmu a tak, abychom zajistili dodržování lidských práv a svobod.

Cíle organizace:
l

Tvorba a zavádění standardů kvality registrovaných sociálních služeb – jako záruky
trvalé kvality námi poskytovaných sociálních služeb

l
l
l
l
l

Podpora komunitního plánování
Zvyšování odbornosti všech zaměstnanců – konkrétně uvedeno u každé služby
Větší informovanost veřejnosti o organizaci (www stránky, spolupráce s obcemi)
Prohloubení spolupráce s ostatními charitami – výměnné stáže pracovníků z důvodu
získání nových zkušeností
Prohloubení spolupráce s dalšími organizacemi poskytujícími sociální služby

Úvodní slovo
Pavučina může být symbolem
Zanedbanosti, zapomenutí, zbytečnosti.
Pavučina může být obrazem zániku života jedné mouchy.
Pavučina může být krásná krajka s kapkou rosy
a také tím jediným, co drží dvě stébla pohromadě.
Záleží na tom, jak ji chceme vidět.
OM
Vážení,
třinácté číslo Chariťáčku slouží jako výroční zpráva za r. 2010. V roce 2010 jsme se
opět snažili o zkvalitnění a rozšíření našich služeb. V Domě klidného stáří sv. Anny jsme si
zakusili inspekci kvality sociálních služeb, ze které jsme vyšli s velice pěkným výsledkem.
To nám dodalo chuť do další práce. Inspekce nám také pomohla ujasnit si některé otázky
kolem standardů kvality sociálních služeb.
O zvýšení kvality samozřejmě průběžně usilujeme i u terénních a ambulantních služeb
(pečovatelská služba, osobní asistence, poradna, půjčovna kompenzačních pomůcek).
Například jsme se pokusili zavést novou službu – odlehčovací terénní službu. Tato služba
je určena rodinám pečujícím o člena rodiny. Slouží k tomu, aby si ti, kteří pečují, mohli
vyřídit své záležitosti, mohli odjet na akci apod. Tuto službu jsme poskytovali od září
2010.
Také se nám podařilo, díky tříkrálové sbírce a sponzorům, obnovit částečně náš vozový
park. Vybrali jsme celkem 107 732 Kč, z čehož se nám zpátky vrátilo 70 026 Kč. Díky této
sbírce jsme mohli pro pečovatelskou službu zakoupit Citroen Berlingo za 85 000 Kč.
Rozdíl v ceně jsme uhradili za pomoci dárců a sponzorů.
Oblastní charita Strakonice je členem MAS LAG Strakonicko (místní akční skupiny),
která pomáhá obcím, neziskovým organizacím i podnikatelům se získáváním grantů. Touto
cestou se nám podařilo v programu LEADER získat grant na výstavbu keramické dílny
u Domova klidného stáří sv. Anny. Stavba bude dokončena v září 2011.
V r. 2010 jsme se aktivně zapojili do komunitního plánování na Strakonicku a Blatensku.
Komunitní plánování sociálních služeb umožňuje zmapování daného regionu z hlediska
poskytovaných i chybějících sociálních služeb. Přínosem je, že v průzkumech se vyjadřují
i občané a samosprávy malých obcí, kde poskytuje služby právě naše charita. Tak můžeme
zjistit, kde služby ještě nejsou pokryté. Nejvíce vítám, že se při plánování poznávají posky–2–

tovatelé nejrůznějších sociálních služeb osobně. To napomáhá výměně informací a spolupráci. V rámci KP se také otevírají otázky opomíjených služeb, jako např. chráněné bydlení
pro lidi s postižením a duševními chorobami apod. Nemohu opomenout ani význam prezentace organizace a propagace služeb, což v budoucnu, doufám, povede k lepší grantové
politice donorů.
V r. 2010 jsme měli celkem 85 zaměstnanců. Provozní náklady za celou organizaci byly
14 427 285 Kč.

Spolupracující organizace:
Velmi dobře spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem v Českých Budějovicích.
V současné době máme 8 aktivních dobrovolníků.
Dlouhodobou spolupráci s Domovem pro seniory v Lidické ulici si nemůžeme vynachválit. Spolupráce spočívá ve vzájemných návštěvách obyvatel z našich domovů, návštěvách kulturních a společenských akcí, ve výměnných stážích, výměně zkušeností a námětů,
v účasti na školeních atd. V r. 2010 jsme také navázali spolupráci s Domovem pro seniory
Rybniční.
Spolupráce s Domácí péčí ČČK již je také dlouhodobá, zhruba 10 let. Zde spolupracujeme hlavně v oblasti terénních služeb, kde máme některé společné uživatele služby. Také si
vzájemně vycházíme vstříc v rámci dalšího vzdělávání personálu.
Zaměstnanci pracující na jednotlivých službách (průměrné přepočtené úvazky) v průběhu roku 2010 při počtu uživatelů (DPP je dohoda o provedení práce):
přepočtené
úvazky

počet uživatelů
služby

Pečovatelská služba Strakonice

1,33 + 1 DPP

56

Pečovatelská služba Osek

2,21 + 2 DPP

41

Pečovatelská služba Volyně

2,25 + 2 DPP

89

Pečovatelská služba Blatná

5

111

7,5 + 4 DPP

22

Služba

KONTAKT – Osobní asistence
Odborná sociální poradna

1,17

Počet zapůjčených kompenzačních pomůcek
Dům klidného stáří sv. Anny

136
18,6 + 9 DPP

36

Chtěla bych poděkovat všem spolupracujícím organizacím a našim sponzorům a dárcům, kteří nám v naší nelehké práci pomáhají. Velice děkuji všem zaměstnancům, kteří
svoji práci vykonávají s láskou a velkým nasazením.
Olga Medlínová, DiS.,
ředitelka Oblastní charity Strakonice a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny
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Dům klidného stáří sv. Anny
Sousedovice
Posláním Domova klidného stáří
sv. Anny v Sousedovicích (dále jen
DKS) je vytvoření skutečného domova pro naše uživatele. Snažíme
se umožnit 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.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
l

poskytnutí ubytování

l

poskytnutí stravy

l

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

l

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

l

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

l

sociálně terapeutické činnosti

l

aktivizační činnosti

l

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina:
l

Osoby závislé na pravidelné pomoci jiné osoby (vyjma vrozených poruch zraku
a sluchu)

Věková skupina
l

Lidé, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo jsou plně
invalidní, závislí na pomoci jiné osoby. Minimální věková hranice je 60 let.
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Komu nemůžeme
poskytnout službu:
l

l
l

l
l

Zájemci, jehož chování by
z důvodu duševní poruchy či
závislosti na návykových látkách (alkohol, drogy) závažným způsobem narušovalo
soužití v DKS.
Zájemci s akutní infekční nemocí.
Zájemci, jehož zdravotní stav
vyžaduje poskytnutí ústavní
péče ve zdravotnickém zařízení.
DKS nemá v době podání žádosti dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.
V takovém případě je žadatel je zařazen do pořadníku čekatelů.
Zájemce žádá o jiný typ služby než DKS poskytuje.

Cíle:
l
l
l
l

Zkvalitňovat bydlení v DKS modernizací vybavení
vnitřních prostor
Umožňovat zachování a rozvoj vlastních schopností při
respektu individuálních potřeb a přání uživatelů
Vytvořit domácké prostředí tak, aby se uživatel cítil
důstojně, klidně a bezpečně
Získat nové prostory k aktivizačním činnostem.

Zásady pobytové služby:
l
l
l
l
l

Rozsah a forma poskytované pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost uživatele
Respektujeme volby a potřeby uživatele jako rovnocenného partnera
Naše pomoc vychází z potřeb uživatelů, vede k jejich aktivizaci a podpoře samostatnosti.
Posilujeme sociální začleňování našich uživatelů
Motivujeme uživatele k rozhodování o své osobě
Kontakty:
adresa: Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
tel.: 383 323 281, mobil: 777 887 158
internetová adresa: www.charita-strakonice.cz
e-mail: reditelka@charita-strakonice.cz
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Osobní asistence
Oblastní charity Strakonice
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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.

Poslání:
Posláním Osobní asistence Oblastní charity Strakonice je umožnit uživatelům služby
vykonávat za pomoci osobního asistenta všechny běžné činnosti života, které by dělal
v přirozeném prostředí, kdyby mu v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace. Je
vykonávána na základě aktuální potřeby uživatele.

Cíl:
l
l

Uživatel žijící v přirozeném domácím prostředí
Uživatel žijící svým vlastním životním stylem

Zásady:
l
l
l
l

Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera.
Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu.
Podporujeme samostatnost uživatele.

Okruh osob, kterým je služba určena:
l
l
l

Senioři
Lidé se zdravotním omezením
Lidé s duševním onemocněním

Věková skupina:
l

od 18 let věku

Oblast poskytování služby:
l

Strakonicko, Volyňsko, Radomyšlsko, Blatensko
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Čas poskytování:
l

bez časového omezení, tj. 24 h denně

Ceník:
l
l
l

služba v pracovních dnech od 7 h do 19 h, pokud trvá 1,5 h a déle: 80 Kč/h
služba kratší než 1,5 h, služba v pracovních dnech od 19 h do 7 h, služba o víkendech
a svátcích: 100 Kč/h
Výše úhrady se poměrně krátí, účtována je každá započatá čtvrthodina.

Práva uživatele:
l
l
l

Uživatel má právo rozhodovat svobodně o svých záležitostech a nést z těchto rozhodnutí přiměřené riziko.
Uživatel má právo nahlédnout do své složky.
Uživatel má právo stěžovat si na kvalitu a způsob poskytování služby. Stížnost není důvodem k ukončení poskytování služby, ani k diskriminujícímu či odmítavému přístupu.
Uživatel má možnosti si pro podání a vyřizování stížnosti zvolit zástupce. Uživatel může
využít formulář pro zápis události/stížnosti.

Povinnosti:
Dodržovat zák. č. 108/2006 sb., o sociálních službách, v pl. znění. Uživatel a poskytovatel
služby (Oblastní charita Strakonice) mají povinnost uzavřít smlouvu o poskytování služby
a dodržovat ujednání v ní obsažené. Poskytovatel má vypracovaná závazná pravidla služby.
Další informace lze získat osobně: Heydukova ul. 349, Strakonice
tel.: 383 325 808, 777 808 874, na www.charita-strakonice.cz
e-mailem: osobniasistence@charita-strakonice.cz

Pečovatelská služba
Oblastní charity Strakonice
Střediska: Strakonice, Volyně, Osek
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase od
pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin v domácnostech osob na území Strakonicka,
Volyňska, Česticka, Radomyšlska.
Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

Poslání:
Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běžných činnostech
lidí se zdravotním omezením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
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STRAKONICE

VOLYNĚ

OSEK

Věková skupina:
l

od 18ti let věku

Cílová skupina:
l
l
l

Senioři
Osoby se zdravotním omezením
Osoby s duševním onemocněním

Cíle:
l
l
l

Umožnit uživatelů zůstat co nejdéle v domácím prostředí
Podpora životního stylu, který si uživatel sám zvolil
Poskytnout uživateli podporu či pomoc dle individuální potřeby
Kontakt:
tel.: 383 325 808, 776 808 841
e-mail: pecovatelskasluzba.st@charita-strakonice.cz
www.charita-strakonice.cz
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CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Strakonice, Volyně, Osek Oblastní charity Strakonice
Platný od 1. 6. 2011
Úkony pečovatelské služby

Cena

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

25 Kč/15 min

Pomoc při oblékání, svlékání

25 Kč/15 min

Pomoc při prostorové orientaci

20 Kč/15 min

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

25 Kč/15 min

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny

24 Kč/15 min

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

24 Kč/15 min

Pomoc při použití WC

25 Kč/15 min

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Dovoz nebo donáška jídla

15–20Kč

Pomoc při přípravě jídla a pití

25 Kč/15 min

Příprava a podání jídla a pití

25 Kč/15 min

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid, údržba domácnosti

20 Kč/15 min

Údržba domácích spotřebičů

25 Kč/15 min

Pomoc při zajištění velkého úklidu

25 Kč/15 min

Donáška uhlí, vody, dřeva, atd.

25 Kč/15 min

Topení v kamnech

25 Kč/15 min

Běžné nákupy a pochůzky (1 taška)

20 Kč/15 min

Velký nákup

100 Kč

Praní a žehlení ložního prádla

50 Kč/kg

Praní a žehlení drobného osobního prádla

50 Kč/kg

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovod (na úřady, k lékaři, atd.)

25 Kč/15 min

Účtuje se každá započatá čtvrthodina.
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Pečovatelská služba
Oblastní charity Strakonice
Středisko Blatná
Pečovatelská služba BLATNÁ je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase od pondělí do pátku od
7.00 – 17.00 hodin v domácnostech osob na území Blatné a v okolních obcích do 15 km.

Cílová skupina:
l
l
l

senioři
osoby se zdravotním postižením
osoby s duševním onemocněním

Věková skupina:
l

od 18 let

Poslání:
l

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běžných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Cíle:
l
l
l

Umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí
Podpora životního stylu, který si uživatel sám zvolil
Poskytnout uživateli podporu či pomoc dle individuální potřeby

Zásady pečovatelské služby:
l
l
l
l

Zabraňujeme sociálnímu vyloučení uživatelů (podporujeme přirozenou vazbu na rodinu,
přátele a místní komunitu).
Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera.
Uživatelé jsou aktivními účastníky při uspokojování svých potřeb.
Kontakt:
Tyršova 436, Blatná 388 01, tel.: 383 422 653, mobil: 777 808 985
e-mail: pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz
internetová adresa: www.charita-strakonice.cz
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CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Blatná Oblastní charity Strakonice
Platný od 1. 6. 2011
Úkony pečovatelské služby

Cena

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
25 Kč/15 min
Pomoc při oblékání, svlékání vč. spec. pomůcek
25 Kč/15 min
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
20 Kč/15 min
ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
25 Kč/15 min
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny
24 Kč/15 min
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
24 Kč/15 min
Pomoc při použití WC – těžce pohyblivá osoba
25 Kč/15 min
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Dovoz nebo donáška jídla:
Blatná – město
15 Kč
Blatná a okolní obce (do 20 km)
20 Kč
Lnáře a okolní obce (do 10 km)
15 Kč
Lnáře a okolní obce (do 20 km)
20 Kč
Pomoc při přípravě jídla a pití
25 Kč/15 min
Příprava a podání jídla a pití
25 Kč/15 min
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid, údržba domácnosti
20 Kč/15 min
(utření prachu, vytření podlahy, vynesení koše atd.)
Údržba domácích spotřebičů
25 Kč/15 min
Pomoc při zajištění velkého úklidu
25 Kč/15 min
(sezónní úklid, po malování, úklid společných prostor
– chodba, venkovní prostranství)
Donáška uhlí, vody, dřeva, atd.
25 Kč/15 min
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
25 Kč/15 min
údržba topných zařízení
Běžné nákupy a pochůzky (1 taška)
20 Kč/15 min
Velký nákup – týdenní, měsíční, ošacení, atd.
100 Kč/úkon
– včetně sepsání, nakoupení, donáška, vyložení, vyúčtování
50 Kč/kg
Praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy
Praní a žehlení drobného osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
50 Kč/kg
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovod (na úřady, k lékaři, na nákupy atd.)
25 Kč/15 min
Účtuje se každá započatá čtvrthodina.
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Odborné sociální poradny
Oblastní charity Strakonice
Poskytujeme:
l

odborné sociální poradenství: zprostředkování navazujících služeb, poradenství v sociální oblasti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

l

půjčovna kompenzačních pomůcek: pomoc při získání kompenzační pomůcky, ukázka
pomůcky z půjčovny, zapůjčení pomůcky, předání kontaktů na organizace, kde je možné
vyzkoušet, zapůjčit či zakoupit komp. pomůcky

l

Služby mohou být poskytovány ambulantně (v poradně) nebo v terénu.

l

Poradenství je poskytováno na základě ústní dohody, v případě výpůjčky kompenzační
pomůcky je uzavírána písemná smlouva.

l

V poradně můžete vystupovat anonymně (vyjma výpůjčky kompenzační pomůcky).

l

Poradenství je bezplatné, diskrétní, nestranné.

l

Poradce respektuje individuální potřeby a cíle klienta,

l

svobodnou volbu včetně zachování anonymity,

l

podporuje a motivuje klienta k samostatnosti.

l

Službu ze své strany můžete kdykoliv ukončit. V případě zájmu se můžete na poradnu
opět obrátit.

l

Poradce může službu ukončit v případě agresivního chování klienta (z důvodu vlastního
bezpečí),

l

v případě, kdy klient opakovaně neplní vzájemně dohodnuté kroky a nemá zájem na
vyřešení svého problému.

Vaše práva:
l

Máte možnost nahlédnout do vaší složky vedené poradcem.

l

Máte právo si stěžovat na kvalitu a způsob poskytování služby. Stížnost není důvodem
k ukončení poskytování služby, ani k diskriminujícímu či odmítavému přístupu.

l

Máte možnost si pro podání a vyřizování stížnosti zvolit zástupce.

l

Můžete využít formulář pro zápis události/stížnosti, který je volně k dispozici v poradenské místnosti. Na druhé straně formuláře jsou uvedena pravidla pro podávání a vyřizování stížností a kontakty na osoby pověřené vyřizováním stížností.
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
Oblastní charita Strakonice
Půjčovna kompenzačních pomůcek je součástí odborného sociálního poradenství. Nabízí
výpůjčku pomůcek pro nemocné, lidi po úrazech, operaci, seniory nebo pro zdravotně postižené občany.
l
l
l
l
l

předání informací o vhodných kompenzačních pomůckách
praktická pomoc při získávání konkrétní kompenzační pomůcky
ukázka kompenzační pomůcky z půjčovny kompenzačních pomůcek
zapůjčení kompenzační pomůcky z půjčovny
kontakty na organizace, kde je možné vyzkoušet, zapůjčit či zakoupit další druhy kompenzačních pomůcek
Kontakt:
tel.: 383 325 808, 773 979 002, e-mail: poradna@charita-strakonice.cz
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Oblastní charita Strakonice
Celkové hospodaření organizace v r. 2010
Finanční zdroje
Tržby z prodeje služeb

4 721 574

Provozní dotace MPSV

4 497 000

Příspěvky ze sbírek, dary

494 710

Příspěvky obce, města

721 000

Granty Krajského úřadu JčK

1 430 000

Úhrady od zdr. pojišťoven

616 184

Ostatní výnosy

2 030 364

Refundace Úřadu práce Strakonice

756 521

Celkem výnosy

15 267 353

Provozní náklady celkem

4 604 664

Materiálové náklady celkem

2 023 939

Nemateriálové náklady

2 580 725

Energie celkem

559 143

Opravy a udržování

390 739

Cestovné

22 474

Ostatní služby

626 076

Jiné provozní náklady

388 968

Odpisy

593 325
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Mzdové náklady

9 427 029

Hrubé mzdy

7 147 918

Odvody na sociální a zdravotní pojištění

2 279 111

Pojistné ke mzdám

2 258 457

Ostatní pojistné

20 654

Jiné ostatní náklady

395 592

Celkové náklady na službu

14 427 285

Celkem zisk/ztráta: 839 968 Kč

Rozpočet za jednotlivé služby
Projekt

příjmy

výdaje

Dům klidného stáří sv. Anny

9 097 159

8 800 656

KONTAKT – osobní asistence

1 865 913

1 778 349

Odborné sociální poradenství

402 074

382 709

Pečovatelská služba Strakonice

961 447

868 093

Pečovatelská služba Osek

619 820

614 281

Pečovatelská služba Volyně

794 858

658 081

Pečovatelská služby Blatná

1 499 627

1 301 240

26 455

23 876

Odlehčovací služba
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Za poskytnutou podporu srdečně DĚKUJEME
těmto donorům a dárcům
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Krajský úřad JčK
Jaroslav Špeta
Jaroslav Král
Petr Novotný – Voda, topení, plyn
JEŽEK SOFTWARE, s.r.o.
Diecézní charita České Budějovice
AUTO–MOTO díly MT Strakonice
Obec Lnáře
Římskokatolická farnost Blatná
Obec Kocelovice
Město Volyně
Město Blatná
Městys Radomyšl
Obec Strunkovice nad Volyňskou
Obec Velká Turná
SNAPING, s.r.o.
Měšťanský pivovar Strakonice
KLAS pekárna/cukrárna
Pekárna Galaxie
S.V.G., s.r.o, Strakonice
Váchová – Pedikúra
Římskokatolická farnost Strakonice
Římskokatolická farnost Sedlice
Pohostinství Drachkov
Autoškola Běhavý
Římskokatolická farnost Čtyři Dvory ČB
Farní charita Boršov nad Vltavou
Římskokatolická farnost Předslavice
Václav Maroušek, Klínovice
Jarmila Pacíková, Volyně
Šaršok Jaroslav
Obec Mačkov
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Jitka Šimková
Jiří Hirsch
Lahůdky Radošovice
SOÚ Strakonice
SKB Strakonice
Obec Přechovice
RNDr. Vladimír Drápalík
Obec Bezdědovice
Farnost Štěkeň
MADETA, a.s., Č. Budějovice
JEDNOTA SD Volyně
EXVER FOOD, s.r.o.
HŮGLI FOOD, s.r.o.
MUDr. Jiřina Oberpfalzerová
UNITED BAKERIES, a.s.
TEPLÁRNA Strakonice, a.s.
FLOSMAN a. s.
Jiřina Volfová
Obec Hornosín
Výstaviště České Budějovice
Potraviny FLOP
Maso–uzeniny Hoštička
Maso–uzeniny Hojdekr
SÚ servis
Roset, s. r. o.
Římskokatolická farnost Prádlo
OCH Horažďovice
Emilie Jánská, Katovice
Šimůnková Růžena
Vlková Františka
Obec Uzeničky
paní Filipová

