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Oblastní charita 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. Vycházíme z individuálních potřeb
každého zájemce o naši službu,
poskytujeme ji v jejich zájmu a
tak,
abychom
zajistili
dodržování lidských práv a
svobod.
Registrované sociální služby:
Domov pro seniory
Pečovatelská služba
Osobní asistence
Odborné sociální
poradenství
Foto z akce Den otevřených dveří
Cíle organizace:
Tvorba a zavádění standardů kvality registrovaných sociálních
služeb - jako záruky trvalé kvality námi poskytovaných sociálních
služeb
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Podpora komunitního plánování
Zvyšování odbornosti všech zaměstnanců – konkrétně uvedeno u
každé služby
Větší informovanost veřejnosti o organizaci
Prohloubení spolupráce s ostatními charitami Diecézní Charity
České Budějovice
Prohloubení spolupráce s dalšími organizacemi poskytujícími
sociální služby
OCH Strakonice je členem:
České rady humanitárních organizací
České asociace poskytovatelů sociálních služeb
Asociace poskytovatelů osobní asistence
Zdravotnického kolegia
Kolegia pro seniory
Kolegia pro domovy seniorů
Kolegia pečovatelské služby
Kolegia pro projekty sociálního poradenství
Je součástí Diecézní Charity České Budějovice. Působí na území města
Strakonice a okolí (Blatná, Volyně, Čestice, Radomyšl, Osek atd.).
Služby poskytujeme lidem
v nouzi bez ohledu na jejich
rasu, národnost, náboženství
nebo státní a politickou
příslušnost.
Oblastní charita Strakonice
(dále OCH) je samostatnou
jednotkou
organizační
církve
s vlastní
právní
subjektivitou.
Dům klidného stáří sv. Anny
OCH je profesionálním registrovaným poskytovatelem sociálních
služeb podle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.
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Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou výroční zpráva Oblastní
charity Strakonice za r. 2011.
Za velký úspěch mohu označit rozvoj všech terénních
sociálních služeb – pečovatelské služby i osobní
asistence. Nutno podotknout, že se nám to podařilo
díky podpoře MPSV a grantům Jihočeského kraje.
Také jsme dovybavili půjčovnu kompenzačních pomůcek, která je
součástí odborné sociální poradny.
Díky podpoře programu LEADER se nám povedlo postavit keramickou
dílnu u Domu klidného stáří sv. Anny, která zahájila provoz v září 2011.
Dílnu využívají nejen naši senioři, ale i obyvatelé Obce Sousedovice,
konkrétně maminky s dětmi.
V r. 2011 jsme se aktivně zapojili
do
komunitního
plánování
sociálních služeb na Strakonicku
a na Blatensku. To nám pomohlo
navázat užší spolupráci se státní
správou
i
s ostatními
poskytovateli sociálních služeb.
Jedním
z našich
největších
projektů je Dům klidného stáří sv.
Anny, který oslavil již 8. výročí.
Od té doby jsme společně ušli velký kus cesty. Podařilo se nám vytvořit
fungující rodinu v našem krásném domově. Každá rodina je spojena
sounáležitostí.
Všichni víme, že jsme součástí této rodiny, že do ní patříme. Je krásné
vědět, že někam patřím, že jsem mezi svými. Rodina a domov, to
znamená podporu, lásku a bezpečí.
Všichni se snažíme ze všech sil, aby nám tady spolu bylo dobře. Náš
domov je naplněn optimismem a důvěrou. A tak to má ve správném
domově být. Rádi si spolu zpíváme, rádi se smějeme, milujeme naše
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zvířátka, vyrábíme krásné věci a máme rádi dobré jídlo. Hlavně si ale
vážíme jeden druhého. Úcta k člověku je tím nejdůležitějším.
A co se nám podařilo v DKS sv. Anny udělat v r. 2011?
Stále se snažíme zkvalitňovat bydlení v domově.
Dovybavili jsme koupelny a sociální zařízení
Vyměnili jsme zbývající mechanické polohovací postele za elektrické
Vytváříme a zdokonalujeme domácké prostředí tak, aby se všichni
obyvatelé cítili důstojně, klidně a bezpečně
Velkou pozornost věnujeme zahradě
Pokračujeme ve výzdobě objektu (nové nástěnky, dekorace,
květinová výzdoba)
Vymalovali jsme celé vnitřní prostory, kde jsme ve velké míře využili
barvy
Hledáme nové možnosti pro zájmovou činnost:

Postavili jsme

keramickou dílnu, kde vznikají krásné výrobky.
Každý z nás pomáhá podle svých možností
tomu, aby náš domov vzkvétal. Pomáhá nám
diecézní charita, otec biskup a náš páter Misař,
pomáhají nám sponzoři, dobrovolníci a
spolupracující organizace. Jim všem patří náš
obrovský dík.
Děkuji též všem našim zaměstnancům, kteří pracují s obrovským
nasazením a svoji práci vykonávají s láskou. Děkuji našim obyvatelům,
že jsou aktivní, že se na sebe navzájem usmíváme, že se máme rádi a
můžeme si důvěřovat.
Olga Medlínová, Dis.,
Ředitelka Oblastní charity Strakonice
a vedoucí DKS sv. Anny
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DŮM KLIDNÉHO STÁŘÍ
sv. ANNY SOUSEDOVICE
Poslání:
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:
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
Cílová skupina:
Osoby závislé na pravidelné pomoci jiné
osoby (vyjma vrozených poruch zraku a
sluchu)
Věková skupina:
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:
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. Žadatel je zařazen do pořadníku čekatelů
Zájemce žádá o jiný typ služby než DKS poskytuje
Cíle:
Zkvalitňovat bydlení v DKS modernizací vybavení vnitřních prostor
Umožňovat zachování a rozvoj vlastních schopností při
respektování individuálních potřeb a přání uživatelů
Vytvořit domácké prostředí tak aby se uživatel cítil důstojně, klidně
a bezpečně
Zásady:
Rozsah a forma poskytované pomoci a podpory zachovává lidskou
důstojnost uživatele
Dodržujeme lidská práva a základní svobody osob
Respektujeme volby a potřeby uživatele jako rovnocenného partnera
Postupujeme
v souladu
se
standardy kvality sociálních
služeb
Posilujeme sociální začleňování
našich uživatelů
Motivujeme
uživatele
v maximální
možné
míře
k rozhodování o své osobě
Naše pomoc vychází z potřeb
uživatelů, vede k jejich aktivizaci
a k podpoře samostatnosti
Foto z akce: Miss čarodějnice
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Den
Pondělí

Úterý

Středa

TÝDENNÍ PŘEHLED AKCÍ
Dopoledne
Odpoledne
Rukodělná a výtvarná činnost
MODLENÍ 11 – 11, 30 hod
Individuální rozhovory na
pokojích
Rukodělná a výtvarná činnost
ZPÍVÁNKY 11°° - 11, 30 hod
Individuální trénování paměti
Individuální rozhovory na
pokojích
Rukodělná a výtvarná činnost
POVÍDÁNÍ S
PSYCHOLOGEM
VYCHÁZKY
Individuální rozhovory na
pokojích

Společenské hry
Rukodělná a výtvarná činnost
VYCHÁZKY
DÁMSKÁ JÍZDA 14°° 15°°hod. (1x za 2 měsíce)
Společenské hry
Rukodělná a výtvarná činnost
VYCHÁZKY
Individuální rozhovory na
pokojích
Rukodělná a výtvarná činnost
VYCHÁZKY
Individuální rozhovory na
pokojích
PÁNSKÝ KLUB 14°° - 15°°
hod.(1x za měsíc)

Čtvrtek

Rukodělná a výtvarná činnost
FILMOVÉ NÁVRATY 9,30 –
11, 30 hod. (1x za 14 dní)

MŠE SVATÁ od 14 hodin
VYCHÁZKY

Pátek

Individuální trénování paměti
Rukodělná a výtvarná činnost
HOVORY O VÍŘE
11°° - 11, 30 hod.

VYCHÁZKY
Rukodělná a výtvarná činnost

Sobota
Neděle

Individuální zájmové činnosti
VYCHÁZKY

Výlety, společenské akce
VYCHÁZKY

Obyvatelům nabízíme aktivizační činnosti na bázi ergoterapie,
muzikoterapie, arteterapie, canisterapie atd. V pracovních dnech se
obyvatelům věnují 4 aktivizační pracovnice. Aktivity jsou rozmanité
tak, aby si každý mohl najít činnost podle svých zájmů. Nabízených
aktivit se zúčastňuje většina obyvatel. Oblíbené jsou též společenské
akce, z nichž mnohé se již staly tradicí, např. Miss čarodějnice,
Masopust, vystoupení dětí MŠ Šumavská a vystoupení Babského
souboru.
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PŘEHLED ÚHRAD V DKS sv. ANNY OD 1.3.2012
Úhrada Úhrada
Celkem za měsíc
za
za
28 dní 29 dní 30 dní
bydlení stravu
10.080 10.440 10.800
Jednolůžkový
200 Kč 160 Kč
Kč
Kč
Kč
pokoj
9.860
10.200
9.520
Dvoulůžkový
180 Kč 160 Kč
Kč
Kč
Kč
pokoj
9.240 9.570 9.900
Vícelůžkový
170 Kč 160 Kč
Kč
Kč
Kč
pokoj
Příspěvek na péči náleží v plné výši poskytovateli služeb
(DKS sv. Anny).
Typ pokoje

31 dní
11.160
Kč
10.540
Kč
10.230
Kč

Lékař: MUDr. Jiřina Oberpfalzerová. Lékařka
navštěvuje DKS sv. Anny dle potřeby, nejméně
však 1x za dva týdny.
Provoz je nepřetržitý. O uživatele se starají 24
hodin denně pracovníci přímé obslužné péče.
Odborný zdravotní personál je přítomen každý
den (vč. víkendů) od 6 do 18 hodin.
Aktivizační pracovnice se obyvatelům věnují
v pracovních dnech od 7:30 do 16 hodin.

Kontakty:
Oblastní charita Strakonice, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
tel: 380 120 895, 383 323 281, 777 887 158
e-mail: reditelka@charita-strakonice.cz
www. stránky: www.charita-strakonice.cz
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Odborná sociální poradna
Součástí odborné sociální poradny je také půjčovna
kompenzačních pomůcek a humanitární pomoc.
Poslání:
Posláním Odborné sociální poradny Oblastní charity
Strakonice je bezplatně ambulantně nebo v terénu poskytnout potřebné
informace a podporu přispívající k řešení nepříznivé životní situace
seniorům a lidem se zdravotním omezením. Služba je poskytována na
území Strakonicka, Blatenska.
Cíle:
Naším cílem je aktivní klient schopný řešit své životní situace.
Klient poučený o svých právech a oprávněných zájmech
Klient informovaný o možnostech a postupech při
získávání
kompenzační pomůcky
Získání kompenzační pomůcky klientem

Věková skupina: od 18 let
Zásady:
Bezplatnost
Nestrannost
Respektování individuálních potřeb klienta
Respektování volby klienta včetně zachování
anonymity
Partnerský přístup
Podpora samostatnosti klienta

Komu je služba určena
Senioři
Lidé se zdravotním omezením
Poradenství je určeno také rodině a okruhu blízkých těchto osob
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Kompenzační pomůcky
Příspěvek na
Pomůcky
údržbu
Kč/ den
sedák na vanu
3 Kč/den

Příspěvek na
údržbu
Kč/ měsíc
90 Kč/ měsíc

chodítko čtyřboké skládací

3 Kč/den

90 Kč/ měsíc

chodítko podpažní pojízdné

5 Kč/den

150 Kč/ měsíc

chodítko pojízdné

5 Kč/ den

150 Kč/ měsíc

hygienické křeslo

5 Kč/den

150 Kč/ měsíc

pojízdné hygienické křeslo

6 Kč/ den

180 Kč/ měsíc

lůžko polohovací elektrické

20 Kč/den

600 Kč/ měsíc

5 Kč/den

150 Kč/ měsíc

10 Kč/den

300 Kč/ měsíc

2 Kč/den

60 Kč/ měsíc

stolek k lůžku pojízdný

3 Kč/den

90 Kč/ měsíc

hrazda k lůžku volně stojící

3 Kč/den

90 Kč/ měsíc

antidekubitní
matrace
střídavým tlakem k lůžku
antidekubitní
matrace
střídavým tlakem (bez lůžka)
matrace k lůžku

se
se

Kontakty:
Oblastní charita Strakonice, Heydukova 349, 386 01 Strakonice
Tel: 383 325 808, 773 979 002
e-mail: poradna@charita-strakonice.cz

www. stránky: www.charita-strakonice.cz
10

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:
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.
Cíle:
Uživatel žijící v přirozeném domácím prostředí
Uživatel žijící svým vlastním životním stylem
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Zásady:
Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele
Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera
Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu
Podporujeme samostatnost uživatele
Oblast poskytování služby:
Strakonicko, Volyňsko, Radomyšlsko, Blatensko
Seznam obcí, kde je poskytována osobní asistence:
Blatná, Brusy, Cehnice, Chrášťovice, Čejetice, Černíkov u Strakonic,
Dolní Poříčí, Domanice, Drachkov, Dražejov u Strakonic, Droužetice,
Hajská, Horní Poříčí, Hoštice, Hubenov u Třebohostic, Jemnice u
Oseka, Jinín, Kaletice, Kapsova Lhota, Kapsova Lhota, Katovice,
Klínovice, Koclov, Kraselov, Krty-Hradec, Kuřimany, Láz u
Radomyšle, Leskovice, Libětice, Makarov, Malá Turná, Milejovice,
Milíkovice,
Miloňovice,
Mnichov,
Modlešovice,
Mutěnice,
Nebřehovice, Němětice, Nihošovice, Nišovice, Novosedly, Osek,
Petrovice u Oseka, Podolí u Strakonic, Pracejovice, Přechovice, Přední
Ptákovice, Přední Zborovice, Přešťovice, Radomyšl, Radošovice,
Rohozná u Rovné, Rojice, Rovná, Řepice, Sedlíkovice, Sedlo u
Horažďovic, Slaník, Sloučín, Smiradice, Sousedovice, Strakonice,
Strunkovice, Střela, Střelské Hoštice, Střelskohoštická Lhota,
Sudkovice, Svaryšov, Štěchovice, Štěkeň, Švejcarova Lhota,
Třebohostice, Třešovice, Úlehle, Únice, Velká Turná, Vítkov u Štěkně,
Volenice, Volyně, Zadní Ptákovice, Zadní Zborovice, Zorkovice.
Okruh osob, kterým je služba
určena:
Senioři
Lidé se zdravotním omezením
Lidé s duševním onemocněním

Věková skupina: od 18 let
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Čas poskytování:
Pondělí – neděle: 6:00 h – 22:00 h,
Pondělí – neděle: 22:00 h – 6:00 h ve výjimečných případech, po
předchozí individuální dohodě
Ceník:
Pracovní dny od 6:00 h do 22:00 h: 100 Kč/h
Víkendy a svátky od 6:00 h do 22:00 h: 120 Kč/h
V době od 22:00 h do 6:00 h (ve výjimečných případech, dle
individuální dohody): 120 Kč/h
Výše úhrady se poměrně krátí, účtována je každá započatá čtvrthodina.
Práva uživatele:
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.
Kontakty:
Heydukova ul. 349, Strakonice
tel: 383 325 808, 777 808 874
e-mail: turkova@charita-strakonice.cz
www. stránky: www.charita-strakonice.cz
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
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 od pondělí do pátku v čase od 7:00 do
17:00 hodin v domácnostech osob na vymezeném území (viz níže).
Oblast působení pečovatelské služby OSEK:
Osek, Radomyšl, Domanice, Kaletice, Černíkov u Strakonic, Podolí u
Strakonic, Klínovice, Kbelnice, Chrášťovice, Láz, Leskovice, Velká
Turná, Malá Turná, Petrovice, Jemnice, Rohozná.
Oblast působení pečovatelské služby STRAKONICE:
Strakonice (Nový a Starý Dražejov, Virt, Střela, Modlešovice, Hajská),
Katovice, Pracejovice, Drachkov, Smiradice, Sousedovice, Přední
Zborovice, Mutěnice, Radošovice, Kapsova Lhota, Svaryšov,
Milíkovice, Miloňovice, Sudkovice, Štěkeň, Přešťovice, Rovná, Slaník,
Řepice, Droužetice, Hubenov, Únice, Krty-Hradec, Mnichov, Jinín,
Nebřehovice, Sedlíkovice, Radějovice, Kuřimany.
Oblast působení pečovatelské služby VOLYNĚ:
Volyně, Nihošovice, Litochovice (Neuslužice, Střítež), Milejovice,
Hoštice, Přechovice, Strunkovice nad Volyňkou, Němětice, Nihošovice,
Úlehle, Radkovice, Švejcarova Lhota, Jetišov, Nahořany, Starov,
Hodějov, Chvalšovice, Zahorčice, Kraselov, Mladotice, Škrobočov,
Němčice, Čestice, Radešov, Střídka, Doubravice, Počátky, Nuzín,
Krušlov, Zechovice, Vacovice, Hoslovice, Dřešín, Dřešínek.
Po vzájemné dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné
kapacity služby i v jiných obcích.
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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CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY STRAKONICE
Platný od 1. 2. 2012
Úkony pečovatelské služby
Cena
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
25 Kč/15 min
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 v prostoru
25 Kč/15 min
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
25 Kč/15 min
Pomoc při úkonech osobní hygieny
25 Kč/15 min
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
25 Kč/15 min
Pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
20 Kč
Dovoz nebo donáška jídla
25 Kč/15 min
Pomoc při přípravě jídla a pití
25 Kč/15 min
Příprava a podání jídla a pití
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid, údržba domácnosti (utření prachu, vytření 25 Kč/15 min
podlahy atd.)
25 Kč/15 min
Údržba domácích spotřebičů
Pomoc při zajištění velkého úklidu (sezónní úklid, po malování, 25 Kč/15 min
úklid společných prostor – chodba, venkovní prostranství)

25 Kč/15 min
Donáška uhlí, vody, dřeva, atd.
25 Kč/15 min
Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba zařízení
25 Kč/15 min
Běžné nákupy a pochůzky (1 taška)
Velký nákup – týdenní, měsíční, ošacení atd. – včetně sepsání,
nakoupení, donáška, vyložení, vyúčtování

100 Kč
60 Kč/kg
60 Kč/kg

Praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy
Praní a žehlení drobného osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, 25 Kč/15 min
k lékaři, orgány a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Účtovány jsou jednotlivé úkony v závislosti na čase.
Vždy se účtuje úhrada za každou započatou čtvrthodinu.
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Věková skupina: od 18 let
Cílová skupina:
Senioři
Osoby se zdravotním omezením
Osoby s duševním onemocněním
Cíle:
Umožnit uživatelům zůstat co nejdéle
v domácím prostředí
Podpora životního stylu, který si uživatel sám zvolil
Poskytnout uživateli podporu či pomoc dle individuální potřeby
Ceník fakultativních služeb Pečovatelské služby Strakonice
Platný od 1. 2. 2012
25 Kč/15 min
Doprovod na vycházky
10 Kč/km
Doprava k lékaři, na úřady atd. doprava osoby
25 Kč/15 min
Nácvik pohybu
25 Kč/15 min
Dohled nad uživatelem, společnost
30 Kč/15 min
Péče o domácího mazlíčka
15 Kč/km
Přeprava věcí
30
Kč/15 min
Práce na zahradě
25 Kč/15 min
Umytí jídlonosiče, nádobí
30 Kč/15min
Pomoc s péčí o vlasy (stříhání, barvení)
25 Kč/15 min
Lakování nehtů
30Kč/15 min
Líčení obličeje pomocí přípravků dekorativní
kosmetiky
40 Kč/15 min
Úklid sněhu
30 Kč/15 min
Pomoc při údržbě hrobů
Účtovány jsou jednotlivé úkony v závislosti na čase.
Vždy se účtuje úhrada za každou započatou čtvrthodinu.
Kontakty:
Tel:Pečovatelská služba Strakonice: 383 325 808; 777 808 874;
e-mail: turkova@charita-strakonice.cz
Tel: Pečovatelská služba Volyně, Osek: 383 325 808; 777 808 841;
e-mail: ps@charita-strakonice.cz
www. stránky: www.charita-strakonice.cz
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Středisko: BLATNÁ
Pečovatelská služba 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:
senioři
osoby se zdravotním postižením
osoby s duševním onemocněním
Základní činnosti:
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 (doprovázení
k lékaři, do zaměstnání, na orgány veřejné moci a instituce
poskytující veřejné služby)
Poslání:
Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice je pomoc při
běžných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby.
Cíle pečovatelské služby:
Umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí
Podpora životního stylu, který si uživatel sám zvolil
Poskytnout uživateli podporu či pomoc dle individuální potřeby
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CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY BLATNÁ
platný od 1. 2. 2012
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 v prostoru 25 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
25 Kč/15 min
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
25 Kč/15 min
Pomoc při použití WC
25 Kč/15 min
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
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 (utření prachu, vytření podlahy, 25 Kč/15 min
vynesení koše atd.)
Údržba domácích spotřebičů
25 Kč/15 min
Pomoc při zajištění velkého úklidu (sezónní úklid, po malování, 25 Kč/15 min
úklid spol. prostor – chodba, venkovní prostranství)
Donáška uhlí, vody, dřeva, atd.
25 Kč/15 min
Topení v kamnech vč.donášky a přípravy topiva, údržba zařízení 25 Kč/15 min
Běžné nákupy a pochůzky (1 taška)
25 Kč/15 min
Velký nákup – týdenní, měsíční, ošacení, atd. – včetně sepsání,
100 Kč/úkon
nakoupení, donáška, vyložení, vyúčtování
Praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy
60 Kč/kg
Praní a žehlení drobného osobního prádla, popř. drobné opravy
60 Kč/kg
5. Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím
Doprovázení dospělých do školy, škol. zařízení, zaměstnání,
25 Kč/15 min
k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby a zpět

Účtovány jsou jednotlivé úkony v závislosti na čase.
Vždy se účtuje úhrada za každou započatou čtvrthodinu.
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Věková skupina: od 18 let
Zásady pečovatelské služby:
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

Ceník fakultativních služeb Pečovatelské služby Blatná
Platný od 1. 2. 2012
25 Kč/15 min
Doprovod na vycházky
10 Kč/ km
Doprava k lékaři, na úřady atd. doprava osoby
25 Kč/15 min
Nácvik pohybu
25 Kč/ 15 min
Dohled nad uživatelem, společnost
30 Kč/ 15 min
Péče o domácího mazlíčka
15 Kč/ km
Přeprava věcí
30 Kč/15 min
Práce na zahradě
25 Kč/15 min
Umytí jídlonosiče, nádobí
30 Kč/15 min
Pomoc s péči o vlasy (stříhání, barvení)
25 Kč/15min
Lakování nehtů
30 Kč/15 min
Líčení obličeje pomocí přípravků dekorativní kosmetiky
40 Kč/15 min
Úklid sněhu
30 Kč/15 min
Pomoc při údržbě hrobů
Účtovány jsou jednotlivé úkony v závislosti na čase.
Vždy se účtuje úhrada za každou započatou čtvrthodinu.

Kontakty:
Tyršova 436, 388 01 Blatná,
Tel:383 422 653, 777 808 985
e-mail: pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz
www. stránky: www.charita-strakonice.cz
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Oblastní charita Strakonice DĚKUJE všem, kteří
se zapojili do TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Tříkrálová sbírka 2011: Výtěžek sbírky činil 72.613 Kč. Oblastní
charita Strakonice dostala z této částky 47.198 K, tj. 65% vybrané
částky. Zbylých 35% pokrývá režii sbírky a humanitární účely č. Za to
byl zakoupen starší Peugeot Partner pro terénní služby.
Tříkrálová sbírka 2010: Výtěžek
činil 107.732 Kč. OCH Strakonice
dostala 70.026 Kč. Zakoupili jsme
starší automobil pro terénní služby.
Tříkrálová sbírka 2009: Výtěžek
činil 73.766 Kč. OCH dostala
47.948 Kč, tj. 65%. Byl zakoupen
automobil pro terénní služby.
Tříkrálová sbírka 2008: Výtěžek
činil 76.557 Kč. OCH dostala
49.726 Kč. Zakoupili jsme sporák
a myčku pro Dům klidného stáří
sv. Anny v Sousedovicích.
Tříkrálová sbírka 2007: Výtěžek činil 97.315,50 Kč. OCH dostala
63.255 Kč. Dofinancovali jsme provoz Domu klidného stáří sv. Anny.
Tříkrálová sbírka 2006: Výtěžek činil 78.071,50 Kč. OCH dostala
50.746 Kč. Dofinancovali jsme provoz Domu klidného stáří sv. Anny.
Tříkrálová sbírka 2005: Výtěžek: 55.685 Kč. OCH dostala 36.195Kč.
Upravili jsme automobil pro vozíčkáře a zahradu v DKS sv. Anny.
Tříkrálová sbírka 2004: Výtěžek: 97.078 Kč. OCH dostala 61.150 Kč
pro střediska Volyně, Radomyšl a projekt osobní asistence.
Tříkrálová sbírka 2003: Výtěžek: 57.712,60 Kč. OCH dostala částky
40.398 Kč, tj. 70% pro střediska Volyně, Radomyšl a Strakonice.
Tříkrálová sbírka 2002: Výtěžek činil 51.117,50 Kč. OCH dostala
35.782 Kč, tj. 70%. Finance šly na Gerontologický stacionář Pohoda.
Tříkrálová sbírka 2001: Výtěžek činil 27.520 Kč. OCH dostala
13.760Kč, tj. 70%. Finance šly na Gerontologický stacionář Pohoda.
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OBLASTNÍ CHARITA STRAKONICE
Celkové hospodaření organizace v r. 2011
Finanční zdroje
Tržby z prodeje služeb
Provozní dotace MPSV
Příspěvky ze sbírek, dary
Příspěvky obce, města
Granty Krajského úřadu JčK
Příspěvek na péči
Příjmy od zdravotních pojišťoven
Refundace Úřadu práce Strakonice
Ostatní výnosy
Celkem výnosy

4 851 577
4 911 000
240 281
627 100
240 000
2 174 466
599 535
0
141 695
13 785 654

1. Provozní náklady celkem

4 807 676

1.1. Materiálové náklady celkem
1.2 Nemateriálové náklady
1.2.1 Energie celkem
1.2.2 Pohonné hmoty
1.2.3 Opravy a udržování
1.2.4 Cestovné
1.2.5 Ostatní služby
1.2.6 Jiné provozní náklady
1.2.7 Odpisy

2 018 825
2 788 851
610 495
387 524
371 383
17 981
723 330
67 455
610 683

2. Mzdové náklady vč. povinných odvodů

9 426 147

Celkové náklady na službu

Hospodářský výsledek za r. 2011
22

14 233 823

- 448 169

OBLASTNÍ CHARITA STRAKONICE
Hospodaření za jednotlivé služby a střediska v r. 2011
Služba
Dům klidného
stáří sv. Anny
Osobní
asistence
Odborná
sociální
poradna
Pečovatelská
služba
Strakonice
Pečovatelská
služba Volyně
Pečovatelská
služba Osek
Pečovatelská
služba Blatná

Příjmy
celkem

Výdaje
celkem

Výsledek

8 554 776

9 036 233

- 481 457

1 151 108

1 142 156

8 952

449 806

443 374

6 432

961 129

960 589

540

664 930

662 231

2 699

464 135

459 160

4 975

1 539 768

1 530 078

9 690
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Za poskytnutou podporu v r. 2011 srdečně
DĚKUJEME těmto donorům a dárců
MPSV ČR
Jihočeský kraj
DCH České Budějovice
Nadace Olgy Havlové
Tříkrálová sbírka
Postní almužna
Nadační fond J a T
Obce a města
Strakonice
Miloňovice
Přechovice
Lnáře
Bezdědovice
Uzeničky
Velká Turná
Nihošovice
Katovice
Kadov
Strunkovice
Hornosín
Mačkov
Kocelovice
Radomyšl
Jinín
Myštice
Úlehle
Blatná
Volyně
Čestice
Chrášťovice
Podnikatelé a ostatní právnické subjekty
CUKREX, a.s
Klas, pekárna-cukrárna
GALAXIE
MADETA, a.s.
EXVER FOOD, s.r.o.
POTRAVINY FLOP
S.V.G. S.r.o.
JEDNOTA SD Volyně
UNITED bakeries, a.s.
TEPLÁRNA Strakonice
Měšťanský PIVOVAR Strakonice Odborné učiliště Strakonice
JEŽEK software
AUTOŠKOLA Jan Běhavý
MASO uzeniny Vlachovo Březí
POHOSTINSTVÍ Drachkov
Mgr. Markéta Řeřichová,
Zlata Váchová, pedikúra,
Psychologické poradenství
manikúra
LEIFHEIT, s.r.o.
ČP servis
Sobáček
Johnson controls
SU servis, s.r.o.
Farnost Blatná
Soukromé osoby
Jaroslav Král
Anna Lehečková
Manželé Křivkovi
Jitka Kotlíková
Petr Novotný
pí. Mládková
Josef Maránek
Jaroslav Špeta
pí. Filipová
Miroslav Rataj
Ladislav Kopáč
Hucková Vlasta
MUDr. Oberpfalzerová
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