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

Je to dobře zařízeno,
že se potřebujeme.
Pro někoho je těžší pomoc
přijmout, než ji poskytnout.

Poslání:
„Každý člověk se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc druhé osoby.“

Posláním Oblastní Charity Strakonice (OCHS) 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.
Zřizovatelem OCHS je Biskupství Českobudějovické. OCHS je součástí Diecézní Charity České
Budějovice. Působí na území města Strakonice a okolí (Blatná, Volyně, Čestice, Radomyšl atd.).
Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou
příslušnost.
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Oblastní charita Strakonice je členem:
České rady humanitárních organizací
České asociace poskytovatelů sociálních služeb
Asociace poskytovatelů osobní asistence

Registrované sociální služby:
Domov pro seniory
Pečovatelská služba
Osobní asistence
Odborné sociální poradenství

Cíle organizace:
Tvorba a zavádění standardů kvality registrovaných sociálních služeb - jako záruky trvalé kvality
námi poskytovaných sociálních služeb
Podpora komunitního plánování
Zvyšování odbornosti všech zaměstnanců
Větší informovanost veřejnosti o organizaci (www stránky, spolupráce s obcemi)
Prohloubení spolupráce s ostatními charitami Diecézní Charity České Budějovice
Prohloubení spolupráce s dalšími organizacemi poskytujícími sociální služby
Rada Oblastní charity Strakonice:
Ing. Josef Kalbáč

Marie Hermanová

P. Mgr. Petr Misař

Bc. Olga Medlínová, DiS.

Mgr. Mária Hájková

Ing. Jana Habersbergerová

Slavnostní mše v DKS k 9. výročí zahájení provozu. Zleva:Pomocný biskup Mons. Pavel Posád,
P. Mgr. Petr Misař a ředitelka Diecézní charity České Budějovice Mgr. Michaela Čermáková.
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Vážení přátelé,
právě jste otevřeli Výroční zprávu Oblastní charity Strakonice za rok 2012. V tomto roce došlo v rámci
charity k mnoha důležitým událostem. Uplynul rok ve znamení stěhování.
Pro středisko terénních služeb a pro odbornou sociální poradnu, které dosud sídlily v Heydukově ulici,
se nám podařilo získat prostory ve středu města. Město Strakonice nám pronajalo prostory v ulici Krále
Jiřího z Poděbrad čp. 772. Tyto prostory jsme na vlastní náklady od srpna do října 2012 předělávali.
Kanceláře jsme osadili novými plastovými okny, zrekonstruovali jsme podlahy, rozvody elektřiny a vody
i omítky. Vznikly tak hezké prostory, kde je zázemí pro terénní služby (pečovatelská služba a osobní
asistence), odborná sociální poradna a také zde má kancelář metodička. Velkou výhodou je, že prostory jsou
ve středu města v dosahu městské hromadné dopravy a jsou v přízemí. Také máme možnost parkovat přímo
ve dvoře služební vozidla.
Druhé velké stěhování proběhlo v Blatné. Kancelář Pečovatelské služby Blatná se přestěhovala z Tyršovy
ulice na adresu Plzeňská 310. Získali jsme dvě velké místnosti se zázemím a kuchyňkou, kde je prostor
i pro půjčovnu kompenzačních pomůcek. Také tyto prostory jsou v přízemí.
V Domě klidného stáří sv. Anny se naplno rozběhla činnost v nové keramické dílně. Krásné výrobky
zde vznikají pod rukama seniorů i pod rukama maminek s dětmi ze vsi, které sem jednou týdně docházejí.
Dům Klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích svými 30ti lůžky poskytuje zázemí
30 uživatelům. Osobní asistence poskytovala své služby v roce 2012 21 uživatelům, pečovatelská služba
v Blatné 121 uživatelům, pečovatelská služba ve Strakonicích 82 uživatelům, pečovatelská služba ve Volyni
89 uživatelům a pečovatelská služba v Oseku 34 uživatelům. Odborná sociální poradna poskytla
70 intervencí - 50 v terénu a 20 ambulantně, kompenzační pomůcky byly zapůjčeny 125 zájemcům.
OCHS je organizací, která zahrnuje 4 typy služeb v 7 střediscích v rámci okresu Strakonice.
Naše střediska:
Dům klidného stáří sv. Anny
Pečovatelská služba Strakonice
Pečovatelská služba Osek
Pečovatelská služba Volyně
Osobní asistence
Pečovatelská služba Blatná
Odborné sociální poradenství

Vedle odbornosti, která je samozřejmostí, jsou našimi hlavními pracovními nástroji: úcta k člověku, úsměv,
láska a pochopení.
Bc. Olga Medlínová, DiS.,
ředitelka Oblastní charity Strakonice
a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny
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Dům klidného stáří sv. Anny
v Sousedovicích
Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích (dále jen DKS) je malým domovem rodinného typu pro
30 seniorů. Svým stylem vyhovuje především lidem se vztahem k přírodě a těm, kteří preferují menší
rodinný kolektiv. Jsou zde poskytovány pobytové služby uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku či postižení a jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby.
Součástí sociální služby je bezplatné sociální poradenství.

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

Zdravotní a ošetřovatelská péče:
Lékařka dochází do zařízení 1x týdně, a to ve středu (jinak dle potřeby). Zdravotní sestry zajišťují
ošetřovatelskou péči denně (vč. víkendů a svátků) od 6 do 18 hod. V noci péči zajišťují pracovníci
přímé obslužné péče (kvalifikovaní pracovníci v sociálních službách).

Poslání:
Posláním 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.

Láska a úsměv jsou alfou a omegou tohoto domova. Úsměv
obyvatele je naším největším pracovním úspěchem.
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.

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena):
Osoby závislé na pravidelné pomoci jiné osoby (vyjma vrozených poruch zraku a sluchu).
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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
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:
Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
Ředitelka OCHS a vedoucí DKS
Bc. Olga Medlínová, DiS.
tel: 383 323 281, mob: 777 887 158
e-mail: reditelka@charita-strakonice.cz
Zástupce vedoucí DKS a vedoucí denních
aktivit
Monika Nováková, DiS.
mob: 777 758 810,
e-mail: denniaktivity@charita-strakonice.cz
Sociální pracovnice
Olga Malásková, DiS.
tel: 383 327 459, mob: 777 808 847, e-mail: socialnipracovnik@charita-strakonice.cz
Vedoucí sestra
Jana Polcová, tel: 773 979 003, e-mail: sestra@charita-strakonice.cz
Sesterna
tel: 383 325 695, mob: 777 808 912
Vedoucí úseku přímé obslužné péče
Lenka Kloudová, tel: 773 979 004, e-mail: pecovatelskasluzba.dks@charita-strakonice.cz
Hospodářka
Marie Budinková, tel: 383 327 459, mob: 773 979 001, e-mail: hospodarka@charita-strakonice.cz
Webové stránky: www.charita-strakonice.cz

Když ani v dospělosti neztratíme humor a hravost,
bude lidem kolem nás radostněji.
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„Proč bychom se netěšili…“
Každý všední den je na klubovnách v DKS program od 8 do 16 hod. Většina obyvatel klubovny ráda
navštěvuje. Vypijí si „kávičku“, přečtou noviny, popovídají
o aktuálních událostech, hrají společenské hry a vyrábí krásné věci
z nejrůznějších materiálů. Také se zde mohou potěšit s našimi zvířátky.
V průběhu týdne probíhají pravidelné aktivity ve společenské
místnosti.
V pondělí
je
to společné modlení pro
věřící, v úterý Zpívánky, ve
středu
rozhovory
s psycholožkou a kondiční cvičení, ve čtvrtek dopoledne
Filmové návraty a odpoledne Mše svatá, v pátek Hovory
o víře. Na přání obyvatel též občas pořádáme Dámskou jízdu
a Pánský klub.
Mimo tyto pravidelné akce jsme ještě v r. 2012 prožili:
LEDEN: Poprvé jsme vyzkoušeli světelnou show. V keramické dílně vznikají pod našima rukama
krásné výrobky na Velikonoce. Těšíme se na Masopust. Také se denně radujeme se zvířátky. Naše
fenka Kámoška byla úspěšně odoperována a již začíná na nohu opět našlapovat. Máme ji moc rádi.
17.1. Světelná show – v rámci zpívánek si obyvatelé vyzkoušeli tanečky vsedě se svítícími tyčinkami.
Také si zažili znázornění reprodukované hudby prostřednictvím hry světel.
ÚNOR: V únoru nás dvakrát překvapily maškary. Naše fenka Kámoška se zotavuje a opět začala
pravidelně chodit „do práce“. Těšíme se, až našimi výrobky vyzdobíme domov na Velikonoce.
14. 2. Zaměstnanci domova zahráli obyvatelům masopustní scénku o popravě kobyly. Program byl
doplněn pohoštěním a pásmem písniček. Nakonec to s kobylou dopadlo dobře, na nohy ji postavila
Rychlá Universální Medicína (RUM).
18. 2. Díky hasičům ze Sousedovic k nám opět zavítaly maškary. Moc nás
pobavily a přinesly dobrou náladu.
28. 2. Přijela za námi hudební skupina MAZÁNCI (z Fokusu Strakonice),
aby nám zahrála na harmoniku a zazpívala lidové písničky.
BŘEZEN: V březnu jsme oslavili MDŽ a zúčastnili se s našimi výrobky trhů
v Českých Budějovicích. Také jsme v naší keramické dílně přivítali obyvatele
z Domova pro seniory Lidická ze Strakonic.
6. 3. jsme společně v rámci Zpívánek oslavili MDŽ. Všechny obyvatelky
dostaly kytičku a mohly si přát písničku, kterou mají nejraději. Samozřejmě
nechyběl ani taneček vsedě.
DUBEN: Duben byl na události skutečně bohatý. Jarní náladu nám přinesly děti z MŠ Šumavská. Pak
nám krev v žilách rozproudil lidovými písněmi Babský soubor z Poříčí. Měsíc uzavřely čarodějnice,
jejichž rej byl letos opravdu velmi zdařilý.
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3. 4. Náš domov navštívily děti z Mateřské školy Šumavská
ve Strakonicích. Svým veselým jarním pásmem vykouzlily
úsměvy na tvářích všech přítomných obyvatel i zaměstnanců.
18. 4. Odpoledne obyvatelům přijel zazpívat Babský soubor
z Poříčí. Vždy si s nimi krásně zazpíváme.
30. 4. V DKS se uskutečnil druhý ročník MISS
ČARODĚJNICE. Pracovnice domova se náhle proměnily
v záhadné bytosti. Měly změněné oblečení, vlasy, barvu pleti,
postavy a některým dokonce narostly ošklivé velké nosy.
Obyvatelé domova tvořili porotu. Ta rozhodovala o tom, kdo
zvítězí v jednotlivých disciplínách.
KVĚTEN: V květnu žil náš domov oslavami 8. výročí zahájení
provozu DKS. Naše narozeniny jsme oslavili za přítomnosti
mnoha vážených hostů. Oslavy byly důstojné, všichni byli
spokojeni a nechybělo ani bohaté občerstvení.
24. 5. Oslavili jsme 8. narozeniny DKS. Na harmoniku nám odpoledne zahrál pan Kohout. Od 14 hod.
sloužil mši svatou biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Hosté si prohlédli keramickou dílnu
a výrobky z keramiky. Na závěr nám zatancovala taneční country skupina Rozálie.
ČERVEN: Denně se scházíme na klubovnách, kde vyrábíme dekorace z různých materiálů. Také se
radujeme s našimi zvířátky. V červnu se nám například narodili krásní malí králíčci. Těšíme se
na pěkné počasí, abychom mohli být stále venku na zahradě.
22. 6. Náš Domov navštívily budoucí zdravotní sestry z univerzity DePaul z Chicaga. Prohlédly si celý
náš domov, klubovny, keramickou dílnu, zahradu. Poté se setkaly se zaměstnanci DKS a pracovnicemi
terénních služeb. Povídali jsme si o službách, které Oblastní charita Strakonice poskytuje. Na závěr se
americké studentky podívaly na Zpívánky, které pravidelně pořádáme pro naše obyvatele.
ČERVENEC: V červenci jsme využívali pěkné počasí a pokud to bylo možné, byli jsme venku nebo
na terase. Hráli jsme hry, háčkovali, povídali vtipy a četli jsme na pokračování.
SRPEN: Stále využíváme pěkné počasí a sedíme venku nebo na terase. Baví nás číst si nejrůznější
pověsti z našeho kraje.
3. 8. Naše obyvatele navštívilo morče jménem Nesquick Cavia
Berusia. Tato návštěva všechny velmi potěšila, většina
obyvatel si morče hladila a chovala. V některých sociálních
zařízeních dokonce provádějí caviaterapii, což je léčba
pomocí morčete.
ZÁŘÍ: Pokud nám počasí přálo, byli jsme venku nebo
na terase. Hráli jsme Člověče nezlob se, četli knížky
na pokračování atd.
1. 9. Na prostranství před domovem se uskutečnila ukázka výcviku psů z Cvičáku Radošovice.
Co umějí, předvedli tři pejskové: Caira (německý ovčák), Argo (švýcarský ovčák) a Tinky (pudlík).
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Nejvíce úsměvů vyvolala Tinky - štěně pudlíka. Usilovně narušovala výcvik velkých psů tak,
že si vysloužila titul „šašík“ a získala sympatie
přihlížejících uživatelů.
20. 9. Několik obyvatel se zúčastnilo sportovních her,
které pořádá DS Rybniční ve Strakonicích. Celkem se
deseti disciplín zúčastnilo osm družstev. Program hudbou
doprovázeli pánové Kohout a Pašava.
ŘÍJEN: Začínáme se připravovat na Vánoce. Vyrábíme z hlíny vánoční ozdoby na stromeček
a vánoční zvonky. Háčkujeme a čteme si pověsti o Prácheňsku na pokračování.
LISTOPAD: Vánoční dekorace vyrábíme především z hlíny, protože si chceme na Vánoce krásně
vyzdobit náš domov. Do konce roku nás čeká také řada kulturních vystoupení.
6. 11. Opět jsme u nás přivítali Babský soubor z Poříčí s vánočním pásmem písniček. Obyvatelé si
pro ně také připravili písničku a taneček. Za krásné vystoupení obdržely členky souboru drobné dárky.
28. 11. Všechny nás opět potěšily děti z Mateřské školy Šumavská ve Strakonicích. Předvedly pásmo
o vítání zimy. V závěru vystoupení předaly děti obyvatelům domova vánoční pečivo,
které vlastnoručně vyrobily. Na oplátku obdržely ručně šité hračky z dílny zdejších uživatelů.
PROSINEC: Měsíc plný očekávání, malých i velkých tajemství, radosti, vzpomínání a někdy i slz
dojetí, jsme prožili radostně a s úctou, která k tomuto času patří.
5. 12. Do DKS sv. Anny přišli, jako každý rok, Mikuláš,
andělé a čerti. Do jídelny za obyvateli vletěli za pekelného
hlomozu čerti. Pak přišel Mikuláš, který čerty uklidnil.
Nakonec vešli dva andělé. A pak to začalo: Vrchní pekelník
přistoupil ke každému obyvateli, aby mu přečetl jeho hříchy.
Žádné závažné hříchy tam ale nebyly, takže Mikuláš všechny
podělil dárky. Čertíci všechny zdobili pekelným šmírem.
Nakonec přistoupil anděl, aby každému udělal křížek na čelo
a popřál hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání. Domov
burácel smíchem, ale sem tam se objevily i slzy dojetí. Nakonec obcházel Mikuláš s anděly a čerty na
pokojích obyvatele, kteří z důvodu svého zdravotního stavu do jídelny přijít nemohli.
11. 12. V rámci Zpívánek si společně s paní ředitelkou a s obyvateli přijela zahrát a zazpívat
na harmoniku naše dobrovolnice Mirka Bazalová.
Od 17. 12. do 31. 12. se konala výstava výrobků obyvatel DKS - Vánoční jarmárek. Na výstavě
převažovala keramika.
24. 12. Obyvatelé domova společně s paní ředitelkou usedli ke
štědrovečerní večeři u nás v DKS. K vánoční atmosféře přispěla
společná modlitba i hra na dudy a zpívání koled. Obyvatelé měli
velikou radost z dárků a pochutnali si na cukroví a perníčcích.
28. 12. Silvestrovská oslava - obyvatelé se sešli v jídelně DKS
a užili si zábavnou oslavu Silvestra spojenou s písničkami, vtipy
a občerstvením.
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Úhrady v DKS sv. Anny v Sousedovicích
Platné od 1.3.2012

1. Denní úhrada za bydlení:
Jednolůžkový pokoj
Dvoulůžkový pokoj
Vícelůžkový pokoj

200 Kč/den
180 Kč/den
170 Kč/den

2. Úhrada za stravování:
Cena stravy je stanovena v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb. § 15 bez rozdílu zda se jedná o stravu
dietní, diabetickou či normální, v jednotném rozsahu.
Výše úhrady za celodenní stravu je 160 Kč.

%
ROZDĚLENÍ
CENA
ROZDĚLENÍ
V KČ
POTRAVIN
Normální
racionální
Snídaně
Oběd
Večeře
2x
svačina

JINÉ NÁKLADY VZNIKLÉ
POSKYTOVATELI

100

160

107

53

18
47
27

29
75
43

15
59 *
25

14
16
18

8

13

8

5

Pokud nebude trvale (po celý měsíc) odebíráno určité jídlo (např. svačiny) nebude počítána ani režie.
* cena oběda od dodavatele

3. Celková úhrada za jeden měsíc dle počtu dní:
TYP
POKOJE
Jednolůžkový
pokoj
Dvoulůžkový
pokoj
Vícelůžkový
pokoj

BYDLENÍ STRAVA

28 DNÍ

CELKEM ZA MĚSÍC
29 DNÍ
30 DNÍ

31 DNÍ

200 Kč

160 Kč

10 080 Kč

10 440 Kč

10 800 Kč

11 160 Kč

180 Kč

160 Kč

9 520 Kč

9 860 Kč

10 200 Kč

10 540 Kč

170 Kč

160 Kč

9 240 Kč

9 570 Kč

9 900 Kč

10 230 Kč

Fakultativní služby dle aktuálního ceníku DKS.

Identifikátor služby v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV: 6048219
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Terénní služby OCH Strakonice
Osobní asistence
Kdo se naučí naslouchat, promění
mnohé okamžiky v setkání.
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 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
Dopravu osob je možné využít jako fakultativní činnost.

Oblast poskytování:

Strakonicko, Volyňsko, Radomyšlsko

Seznam obcí s územní působností Osobní asistence Oblastní charity Strakonice: Černíkov
u Strakonic, Dolní Poříčí, Domanice, Drachkov, Dražejov u Strakonic, Droužetice, Hajská, Hubenov
u Třebohostic, Jinín, Kaletice, Kapsova Lhota, Katovice, Klínovice, Koclov, Kraselov, Krty-Hradec,
Leskovice, Libětice, Milíkovice, Miloňovice, Mnichov, Modlešovice, Mutěnice, Nebřehovice,
Němětice, Nihošovice, Novosedly, Osek, Podolí u Strakonic, Pracejovice, Přední Ptákovice, Přední
Zborovice, Přešťovice, Radomyšl, Radošovice, Rovná, Řepice, Sedlíkovice, Slaník, Sloučín,
Smiradice, Sousedovice, Strakonice, Strunkovice, Střela, Střelskohoštická Lhota, Sudkovice,
Svaryšov, Štěkeň, Švejcarova Lhota, Třebohostice, Únice, Volyně, Zorkovice.
Po vzájemné dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné kapacity služby i v jiných obcích.

Poslání:
Posláním Osobní asistence Oblastní charity Strakonice je umožnit uživatelům služby vykonávat
za pomoci pečovatelky 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

Komu je služba určena:
Senioři
Osoby se zdravotním omezením
Osoby s chronickým onemocněním

Věková skupina:

od 18 let věku

Čas poskytování:
Pondělí – neděle: 6 h – 22 h
Pondělí – neděle: 22 h – 6 h ve výjimečných případech, dle individuální dohody

Ceník osobní asistence:
Pracovní dny od 6:00 h do 22:00 h
Víkendy a svátky od 6:00 h do 22:00 h
V době od 22:00 h do 6:00 h ve výjimečných případech dle individuální dohody
V případě využití fakultativní činnosti „doprava osob“

100 Kč/h
120 Kč/h
120 Kč/h
10 Kč/km

Výše úhrady se poměrně krátí. Účtována je každá započatá čtvrthodina.

Kontaktní místo Strakonice

Někdy žijeme
tak překotně,
že si něčeho
všimneme,
až když
to ztrácíme.
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Pečovatelská služba
Střediska: Strakonice, Volyně,
Osek, 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 do 17 hodin
v domácnostech osob na vymezeném území. V Blatné je služba poskytována též v sobotu
od 9 do 14 hodin. Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.
Pracovnice terénních
služeb OCHS

Služba obsahuje tyto 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

Oblast poskytování služeb:
Strakonicko, Volyňsko, Česticko, Radomyšlsko a Blatensko.

Oblast působení pečovatelské služby Strakonice:
Strakonice (Nový a Starý Dražejov, Virt, Střela, Modlešovice, Hajská), Drachkov, Droužetice,
Hubenov, Jinín, Kapsova Lhota, Katovice, Krty-Hradec, Kuřimany Milíkovice, Miloňovice, Mnichov,
Mutěnice, Nebřehovice, Pracejovice, Přední Zborovice, Přešťovice, Radějovice, Radošovice, Rovná,
Řepice, Sedlíkovice, Slaník, Smiradice, Sousedovice, Sudkovice, Svaryšov, Štěkeň, Únice

Oblast působení pečovatelské služby Volyně:
Čestice, Volyně, Doubravice, Dřešín, Dřešínek, Hodějov, Hoslovice, Hoštice, Chvalšovice, Jetišov,
Kraselov, Krušlov, Litochovice, Milejovice, Mladotice, Nahořany, Němětice, Němčice, Nihošovice,
Nišovice, Nuzín, Počátky, Přechovice, Radešov, Radkovice, Starov, Strunkovice nad Volyňkou,
Střídka, Škrobočov, Švejcarova Lhota, Úlehle, Vacovice, Zahorčice, Zechovice

Oblast působení pečovatelské služby Osek:
Osek, Radomyšl, Černíkov u Strakonic, Domanice, Chrášťovice, Jeminice, Kaletice, Kbelnice,
Klínovice, Láz, Leskovice, Malá Turná, Petrovice, Podolí u Strakonic, Rohozná, Velká Turná
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Oblast působení pečovatelské služby Blatná:
Blatná, Blatenka, Bezdědovice, Bělčice, Buzice, Čečelovice, Černívsko, Dobšice, Dol, Doubravice,
Drahenický Málkov, Dvořetice, Hajany, Hlupín, Hněvkov, Holušice, Hornosín, Hoštišovice, Chlum,
Chobot, Chrást, Kadov, Kocelovice, Kožlí, Laciná, Lažany, Lažánky, Lom, Lnáře, Mačkov,
Mečichov, Míreč, Mužetice, Myštice, Neradov, Němčice, Ostrov, Pacelice, Podruhlí, Tchořovice,
Paštiky, Řečice, Sedlice, Skaličany, Střížovice, Svobodka, Škvořetice, Třebohostice, Uzenice,
Uzeničky, Újezd u Skaličan, Vahlovice, Václavov, Vrbno, Výšice, Zaboří, Zahorčice, Závišín.
Po dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné kapacity služby i v jiných obcích.

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

Cílová skupina:
Senioři
Osoby se zdravotním omezením
Osoby s chronickým onemocněním

Věková skupina:

od 18 let

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

Zásady:
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 PS OCHS
Fakultativní služby

Platný od 1. 1. 2013
Cena

Doprovod na vycházky
25 Kč/15 min
Doprava k lékaři, na úřady atd. doprava osoby
10 Kč/km
Nácvik pohybu
25 Kč/15 min
Dohled nad uživatelem, společnost
25 Kč/15 min
Péče o domácího mazlíčka
30 Kč/15 min
Přeprava věcí
15 Kč/km
Práce na zahradě
30 Kč/15 min
Umytí jídlonosiče, nádobí
25 Kč/15 min
Pomoc s péčí o vlasy (stříhání, barvení)
30 Kč/15min
Úklid sněhu
40 Kč/15 min
Pomoc při údržbě hrobů
30 Kč/15 min
Účtovány jsou jednotlivé úkony v závislosti na čase. Vždy se účtuje úhrada za každou započatou
čtvrthodinu.
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CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OCHS

Platný od 1. 1. 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 ve vnitřním 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
Dovoz nebo donáška jídla – střediska Strakonice, Volyně, Osek

20 Kč

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 (utření prachu, vytření podlahy atd.)

25 Kč/15 min

Údržba domácích spotřebičů

25 Kč/15 min

Pomoc při zajištění velkého úklidu (sezónní úklid, po malování, úklid společných
prostor – chodba, venkovní prostranství)

25 Kč/15 min

Donáška uhlí, vody, dřeva, atd.

25 Kč/15 min

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

25 Kč/15 min

Běžné nákupy a pochůzky (1 taška)

25 Kč/15 min

Velký nákup – týdenní, měsíční, ošacení atd. – včetně sepsání, nakoupení,
donáška, vyložení, vyúčtování

100 Kč

Praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy

60 Kč/kg

Praní a žehlení drobného osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

60 Kč/kg

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

25 Kč/15 min

Účtovány jsou jednotlivé úkony v závislosti na čase. Vždy se účtuje úhrada za každou započatou
čtvrthodinu.
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Odborná sociální poradna
Součástí odborné sociální poradny je také půjčovna kompenzačních pomůcek
a humanitární pomoc. Služba je poskytována na území Strakonicka, Blatenska.

Poslání Odborné sociální poradny OCHS:
Posláním je bezplatně ambulantně nebo v terénu poskytnout potřebné informace a podporu přispívající
k řešení nepříznivé životní situace seniorům a lidem se zdravotním postižením.

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

Komu je služba určena:
Senioři a lidé se zdravotním omezením
Poradenství je určeno také rodině a okruhu blízkých těchto osob

Věková skupina:

od 18 let

Kompenzační pomůcky
Pomůcky

Příspěvek na údržbu

Sedák na vanu závěsný
Sedák na vanu
Nástavec na WC
Chodítko čtyřboké skládací
Chodítko podpažní pojízdné
Chodítko pojízdné
Hygienická židle
Pojízdné hygienické křeslo
Vozík mechanický
Lůžko polohovací elektrické
Antidekubitní matrace se střídavým tlakem k lůžku
Antidekubitní matrace se střídavým tlakem (bez lůžka)
Matrace k lůžku
Stolek k lůžku pojízdný
Hrazda k lůžku volně stojící
Sprchová židle

3 Kč/den
3 Kč/den
3 Kč/den
3 Kč/den
5 Kč/den
5 Kč/den
5 Kč/den
6 Kč/den
7 Kč/den
20 Kč/den
5 Kč/den
10 Kč/den
2 Kč/den
3 Kč/den
3 Kč/den
5 Kč/den

Příspěvek na údržbu
90 Kč/měsíc
90 Kč/ měsíc
90 Kč/ měsíc
90 Kč/ měsíc
150 Kč/ měsíc
150 Kč/ měsíc
150 Kč/ měsíc
180 Kč/ měsíc
210 Kč/ měsíc
600 Kč/ měsíc
150 Kč/ měsíc
300 Kč/ měsíc
60 Kč/ měsíc
90 Kč/ měsíc
90 Kč/ měsíc
150 Kč/ měsíc

Zásady:
Bezplatnost a nestrannost
Respektování individuálních potřeb klienta
Respektování volby klienta včetně zachování anonymity
Partnerský přístup
Podpora samostatnosti klienta
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Kontakty
Kontakty Odborná sociální poradna
Kontaktní kancelář Strakonice: Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Vedoucí služby a sociální pracovník: Bc. Ivona Nováková, tel. 383 325 808,
mob. 776 808 841, e-mail: poradna@ charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář Blatná: Plzeňská 310, 388 01 Blatná
Sociální pracovník: Mgr. Kateřina Suchá, tel. 380 830 305, mob. 777 808 985,
e-mail: pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz

Osobní asistence:
Kontaktní kancelář: Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Vedoucí služby: Helena Turková, tel. 383 325 808, mob: 777 808 874,
e-mail: turkova@charita-strakonice.cz
Sociální pracovník: Bc. Ivona Nováková, tel. 776 808 841,
e-mail: ps@charita-strakonice.cz
Identifikátor služby v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV: 9545331

Kontakty Pečovatelská služba Strakonice, Volyně, Osek:
Kontaktní kancelář: Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Vedoucí služeb: Helena Turková, tel.: 383 325 808, mob.: 777 808 874,
e-mail: turkova@charita-strakonice.cz
Sociální pracovník – koordinátor: Bc. Ivona Nováková,
tel. 383 325 808, mob. 776 808 841, e-mail: ps@charita-strakonice.cz
Identifikátor služby v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV:
Pečovatelská služba Strakonice: 10002436
Pečovatelská služba Volyně: 7347186
Pečovatelská služba Osek: 1019016

Pracovnice Pečovatelské
služby Blatná

Kontakty Pečovatelská služba Blatná:
Kontaktní kancelář: Plzeňská 310, 388 01 Blatná
Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Suchá,
Identifikátor služby v registru poskytovatelů sociálních
služeb MPSV: 1989357
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Kontaktní místo Blatná

Pečovatelská služba je poskytována ve vymezeném čase od pondělí do pátku od 7 do 17 hod.
v domácnostech osob na vymezeném území.
V Blatné je služba poskytována též v sobotu od 9 do 14 hodin.

Abychom viděli něco za sebou,
je třeba jít dopředu.

Webové stránky: www.charita-strakonice.cz
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Tříkrálová sbírka 2012
Oblastní charita děkuje všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků,
doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, ve spolupráci
s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Výtěžek sbírky je určen na pomoc
sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Tříkrálová sbírka má
jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku.

Způsob rozdělení vybraných prostředků:
65% projekty v regionu, kde byly vykoledovány
15% projekty diecézních Charit
10% humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
5% projekty Charity ČR
5% režie sbírky
(http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce)
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 OCH Strakonice činil 111 378 Kč. OCH Strakonice dostala z této
částky zpět 72 396 Kč, tj. 65% z vybrané částky. Zbylých 35% bylo použito dle výše uvedeného klíče.
Vybíralo se v obci

Výtěžek v Kč

Strakonice

23 010

Radkovice, Úlehle

4 289

Rovná, Miloňovice,Hoštice, Kapsova Lhota

4 000

Volyně

10 620

Řepice

4 545

Jinín

3 053

Osek, Turná

2 107

Lnáře

1 808

Sousedovice

3 570

Kbelnice, Rovná

1 866

Slaník

2 843

Hajany, Chlum

5 407

Blatná

9 406

Radomyšl

12 206

Mutěnice, Radošovice

7 396

Koncert

15 252

Celkem

111 378
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ZDROJE A VÝDAJE
Finanční zdroje 2012
Tržby z prodeje služeb
Příspěvky od dárců
Příspěvek na péči
Postní almužna
Tříkrálová sbírka
Příspěvky od měst a obcí
Úřad práce
Provozní dotace MPSV
Nadace, granty
Ostatní
Finanční zdroje 2012

5 230 726
109 395
2 532 082
21 007
72 396
653 000
74 364
4 990 000
50 000
174 647
13 907 617

Provozní náklady
1. Materiálové náklady
2. Nemateriálové náklady
2.1. Energie
2.2. Pohonné hmoty
2.3. Opravy a udržování
2.4. Cestovné
2.5. Ostatní služby
2.6. Jiné ostatní náklady
2.7. Odpisy
3. Mzdové náklady vč. povinných odvodů
Celkové náklady v r. 2012

1 441 814
3 285 583
547 350
443 221
613 248
30 610
832 009
99 052
720 093
9 878 159
14 605 556

Hospodářský OCH výsledek za r. 2012

- 700 769

Rentabilita (zisk/ztráta)

- 5%

Ztráta odráží výši odpisů dlouhodobého majetku.

Název služby
Příjmy celkem Výdaje celkem Výsledek
8 701 112
9 267 682
- 566 570
Dům klidného stáří sv. Anny
1 158 877
1 152 915
5 962
Osobní asistence
365 254
368 595
- 3 341
Odborná sociální poradna
699 759
727 415
- 27 656
Pečovatelská služba Strakonice
833 419
885 107
- 51 688
Pečovatelská služba Volyně
524 831
528 454
- 3 623
Pečovatelská služba Osek
1 621 534
1 675 387
- 53 853
Pečovatelská služba Blatná

19

Všem srdečně DĚKUJEME
za podporu v roce 2012
Poskytovatelé dotací a grantů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Výbor dobré vůle – nadace Olgy Havlové
Města a obce:
Město Blatná
Město Strakonice
Město Volyně
Obec Droužetice
Obec Hornosín
Obec Jinín

Jihočeský kraj
Úřad práce České republiky

Obec Katovice
Obec Kocelovice
Obec Krty-Hradec
Obec Lnáře
Obec Nihošovice
Obec Osek

Obec Pracejovice
Obec Přechovice
Obec Radomyšl
Obec Strunkovice
Obec Velká Turná
Obec Zahorčice

Farnosti:
Farnost Blatná
Farnost Katovice

Farnost Strakonice
Farnost Sedlice, Radomyšl

Sbírky:
Charita Česká republika - Tříkrálová sbírka
Sponzoři a dárci:
AUTOŠKOLA,
Jan Běhavý

Charita Česká republika - Postní almužna

KLAS, pekárna-cukrárna

Potraviny FLOP

Blatenské listy

LEIFHEIT, s r.o.

CUKREX, a.s.
Č.P. Servis
Divadelní soubor
Čelakovského, Zelňačka
EXVER FOOD, s r.o.
GALAXIE, spol. s r.o.

LUXÍK-PROMEX, s r.o.
MADETA, a.s.

Mgr. Řeřichová Markéta,
psychologické poradenství
SOBáček, Svazek obcí Blatenska
SOU Strakonice

Maso a uzeniny Vlachovo Březí

SU-servis s r.o.

JEDNOTA SD Volyně
JEŽEK software s r. o
Soukromé osoby:
Bělohubá Radka
Drápalík Vladimír
paní Filipová
Kopáč Ladislav
Král Jaroslav

Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
S.V.G. spol. s r.o.
Novotný Petr, voda, topení
TEPLÁRNA Strakonice, a.s.
MUDr. Oberpfalzerová Jiřina,
United Bakeries
praktický lékař Radomyšl
POHOSTINSTVÍ Drahkov
Váchová Zlata, pedikúra, manikúra
Zpravodaj města Strakonice
manželé Křivkovi
Lifková Milada
Lukeš Jiří
Maránek Josef
pan Maroušek
……a další drobní dárci

pan Petráš
Soukup Pavel
Slavíková Marie
Špeta Jaroslav
Ing. Turková Renáta

„Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou“. Pindaros
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