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Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.
Albert Einstein

Oblastní charita Strakonice slaví 15 let.
Dům klidného stáří sv. Anny zahájil provoz před 10ti lety.

Charitní desatero pro zaměstnance
1. V charitě neexistuje „nemohu – protože“, tady platí „mohu – ačkoliv“.
2. Žádné přání klienta není pošetilé. Vždy se pokusíme mu v mezích jeho a našich možností vyhovět.
3. S klienty jsme na stejné úrovni, jednáme s nimi jako rovný s rovným. Nikomu nedává
jeho postavení či stejnokroj právo jednat nadřazeně.
4. Úsměv, dobré slovo a pohlazení často léčí lépe než pilulka.
5. Úsměv klienta a jeho důvěra je Vaším
největším pracovním úspěchem.
6. Informujte klienta úplně o všem, co
s ním děláte, i když máte pocit, že
Vám nerozumí. Opakujte, vysvětlujte,
buďte trpěliví, výsledky jsou ohromující.
7. Jedině práce dělaná s láskou a naplno
přináší pravé uspokojení.
8. Klient má právo si stěžovat na Vaše
chování a vystupování. Vy se snažte
jeho chování pochopit a akceptovat,
protože jiný už nebude. Nejsme výchovný ústav, pracujeme s dospělými lidmi. Vy máte povinnost zvládnout a „ukočírovat“ takovou situaci jako profesionálové s úctou, notnou dávkou asertivity, láskou
a pochopením.
9. Je-li Vám něco vytýkáno kvůli klientovi, nikdy mu to nedáte znát ani mrknutím oka
natož slovem!!!
10. Rozmazlujme klienty, dělejme jim radost, a to i za cenu, že ze sebe občas uděláme
šaška. Zbývá jim strašně málo času. Kolikrát se ještě budou moci cítit šťastně a důležitě, kolikrát budou mít možnost se zasmát? Vy máte obrovský časový náskok, nesrovnávejte a nehádejte se s nimi. Oni mohou, Vy MUSÍTE!
Chtějte to pochopit a práce Vás bude daleko více bavit, a především, dostane ten
správný smysl. Děkujte za příležitost, že můžete dělat práci, která Vás učí lásce, úctě,
odpuštění a pokoře. Služba člověku je nejlepší škola života. Kdo to pochopí a pozná
pravé utrpení, přestane se trápit malichernostmi a jeho život se stane daleko krásnějším. Dostali jste obrovský DAR, využijte ho!
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Vážení přátelé,
pojďte s námi oslavit významná výročí. Oblastní charita Strakonice slaví 15 let
existence a Dům klidného stáří sv. Anny
je již otevřen 10 let.
Oblastní charita Strakonice (dále
OCHS) vznikla v březnu 1999. S pohnutím vzpomínám na naše dobrodružné
začátky, kdy nám obrovskou podporou
byli holandští odborníci na péči o seniory. Začínali jsme s 10 000 Kč od pana Návštěva holandské delegace v kanceláři charity v Penziónu na Jezárkách (r. 1999)
faráře a se dvěma dobrovolníky.
Dnes je OCHS organizací se zhruba padesáti zaměstnanci a s provozním ročním
rozpočtem kolem 16 000 000 Kč. Za 15 let činnosti jsme vytvořili propracovaný systém
sociálních služeb, který je zaměřen především na seniory.
Začínali jsme v r. 1999 v Domově důchodců ve Štěkni, kde jsme s obyvateli dělali aktivizační činnosti – procházky, čtení, zpívánky,
kavárničky, modlení, rukodělné a pohybové
aktivity, cvičení paměti atd. V té době jsme
také zahájili provoz sociálně–právní poradny
v prostorách Penziónu na Jezárkách ve Strakonicích. V r. 2000 jsme začali s projektem
osobní asistence u uživatelů v domácnostech
Zpívánky v Domově důchodců ve Štěkni a s projektem Pečovatelská služba Radomyšl
(r. 1999)
a Strakonice. V témže roce jsme zahájili projekt POHODA – gerontologický stacionář, který byl realizován v prostorách fary v Radomyšli. V r. 2001 se přestěhoval do Strakonic do Tovární ulice a v r. 2004 do DKS sv. Anny
v Sousedovicích. V r. 2008 činnost stacionáře skončila vzhledem k nízké podpoře ze státních zdrojů.
V r. 2002 jsme prošli velkou zkouškou. Strakonicko a Blatensko bylo silně
zasaženo povodněmi. Okamžitě jsme
se zapojili do humanitární pomoci.
Rozváželi jsme humanitární pomoc
a dobrovolníky do postižených měst Gerontologický stacionář POHODA v Tovární
a obcí. V tuto chvíli se mi vybavují ulici ve Strakonicích (r. 2001)
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PhDr. Zubalová hovoří s obyvatelem Bezdědovic
(2002)

okamžiky, kdy jsem se služebním trabantem zachraňovala pečovatelku, která uvízla
ve Volyni, a jak jsem do tohoto vozu skládala lopaty, košťata, vodu a desinfekci.
V terénu, především na Blatensku, významně působila naše psycholožka PhDr. Marta
Zubalová. Navštěvovala domácnosti postižené povodní a pomáhala postiženým
vyrovnávat se s tou hrůzou. Charita jako
celek pak poskytla postiženým domácnostem i významnou finanční pomoc.
Když jsme vážně začali plánovat výstavbu vlastního domova v Sousedovicích (cca
v r. 2000), setkávala jsem se s obrovskou
nedůvěrou a s nepochopením. Překážky se
podařilo překonat a v únoru 2003 světil Otec biskup Mons. Jiří Paďour OFMCap.
základní kámen. Dne 24. 5. 2004 pak byl slavnostně zahájen provoz domova.
Postupně se rozšiřovaly i terénní
služby a vznikala nová střediska –
Pečovatelská služba Volyně (2002)
a Pečovatelská služba Blatná (2008).
Součástí poradny se stala půjčovna
kompenzačních pomůcek.
Oblastní charita Strakonice v současné době realizuje sedm projektů,
jejichž propracovanost a propojenost
poskytuje především seniorům nejrůznější způsoby péče, které v dané chvíli potřebují s ohledem na svůj věk, so- Svěcení základního kamene únor 2003
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ciální situaci, individuální potřeby atd.
Charita je schopna zajistit péči o seniory
od prvního kontaktu a nejmenší pomoci
(odborné sociální poradenství vč. půjčovny
kompenzačních pomůcek), přes pečovatelskou službu (služba pouze úkonová, např.
dovoz nebo donáška jídla, pomoc při zajištění chodu domácnosti, pomoc při péči
o vlastní osobu, doprovod k lékaři atd.),
osobní asistenci v domácnostech (služba
hodinová v rozsahu polodenní až celodenní
péče, která vyžaduje aktivní spoluúčast
klienta na všech činnostech, čímž rehabilituje jeho fyzické a psychické schopnosti), až po Dům klidného stáří sv. Anny
v Sousedovicích (domov pro uživatele
vyžadující nepřetržitou péči), který je
vyvrcholením našich zkušeností v péči
o seniory. Tento domov je ukázkovým
zařízením rodinného typu s nepřetržitou
láskyplnou sociální i ošetřovatelskou
péčí a s velkým množstvím nabízených
aktivit.
Naše střediska:
l Dům klidného stáří sv. Anny
l Pečovatelská služba Strakonice
l Pečovatelská služba Osek
l Pečovatelská služba Volyně
l Pečovatelská služba Blatná
l Osobní asistence
l Odborné sociální poradenství
Práce celé Oblastní charity Strakonice je postavena
na letitých zkušenostech, citlivém a odborném přístupu,
na láskyplné péči a hluboké úctě ke každému člověku.
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.
Chceš realizovat své sny? Probuď se!
Joseph Rudyard Kipling

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
l
l
l
l

l
l
l
l

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 profesioOblastní charita Strakonice slaví 15 let.
Dům klidného stáří sv. Anny zahájil provoz před 10ti lety.
–5–

nálně 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.

Cíle:
l
l
l

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:
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

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).

Jak náš domov vypadá?
Jedná se o domov, kde je poskytována
nepřetržitá ošetřovatelská a sociální péče.
Celý objekt včetně zahrady je bezbariérový.
K dispozici je 17 pokojů, z toho je 6 pokojů
jednolůžkových, 10 pokojů dvoulůžkových
(z toho 4 manželské apartmány) a 1 pokoj vícelůžkový. V domě jsou 2 klubovny s celodenním provozem každý všední den (rukodělná dílna a hudební a televizní klubovna).
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Dále velká společenská místnost,
která při bohoslužbách slouží
jako kaple, jinak je využívána
pro pravidelné aktivity na bázi
muzikoterapie, modlitební skupinky, hovory o víře, kondiční
cvičení a další aktivity. Zároveň
slouží jako návštěvní místnost.
Tato místnost je propojitelná
s jídelnou, takže vzniká ideální
prostor pro pořádání častých kulturních a společenských akcí.
Dům má 5 teras, které jsou
hojně využívány. Součástí objektu
je zahrada, která slouží pro volnočasové aktivity. V zahradě je zázemí pro drobné hospodářské zvířectvo (králíci, slepice)
a kotec pro pejska. Fenka skotského retrívra Kámoška je milovanou obyvatelkou DKS,
slouží pro aktivity na bázi canisterapie. Přes den v doprovodu asistentky navštěvuje pokoje,
zúčastňuje se všech aktivit, chodí s obyvateli na procházky. Také kocour František a naši
papoušci jsou samozřejmou součástí domova. Jsme jedna rodina
– obyvatelé, personál, dobrovolníci i naše zvířátka. V září 2011
jsme uvedli do provozu keramickou dílnu, kterou se nám podařilo
postavit díky spolupráci s Místní
akční skupinou MAS LAG Strakonicko. Tím jsou naše aktivity
ještě obohaceny a vznikl zde
nový prostor pro spolupráci s obcí
i dalšími organizacemi.
Dům je plný zpěvu, smíchu,
aktivit a především lásky.
Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje.
To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat.
Paul Claudel
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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.

3. Celková úhrada za jeden měsíc dle počtu dní:
CELKEM ZA MĚSÍC

TYP
POKOJE

BYDLENÍ

STRAVA

Jednolůžkový
pokoj

200 Kč

160 Kč

Dvoulůžkový
pokoj

180 Kč

160 Kč

9 520 Kč

9 860 Kč 10 200 Kč 10 540 Kč

Vícelůžkový
pokoj

170 Kč

160 Kč

9 240 Kč

9 570 Kč

28 DNÍ

29 DNÍ

30 DNÍ

31 DNÍ

10 080 Kč 10 440 Kč 10 800 Kč 11 160 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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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 úseku přímé obslužné péče, vrchní sestra
Jana Polcová, tel: 773 979 003, e-mail: sestra@charita-strakonice.cz
Sesterna
tel: 383 325 695, mob: 777 808 912
Hospodářka
Marie Budinková, tel: 383 325 783., mob: 773 979 001,
e-mail: hospodarka@charita-strakonice.cz
Webové stránky: www.charita-strakonice.cz

Celý rok 2013 bylo u nás veselo
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
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modlení pro věřící, ve středu Zpívánky
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. 2013 prožili:
LEDEN: Vyráběli jsme z keramické hlíny různé drobné keramické předměty.
Přemýšleli jsme o tom, co budeme vyrábět na Velikonoce za výrobky. Četli jsme knížky na
pokračování, hráli hry a radovali se se zvířátky.
Háčkovali a vyráběli jsme koberečky. Luštili jsme
křížovky a trénovali paměť prostřednictvím nejrůznějších kvízů a hádanek.
V lednu ještě pokračovala vánoční atmosféra, která
se odrazila i na výběru filmů v rámci filmových návratů. Obyvatelé si přáli zhlédnout např. pohádky Jak se
budí princezny, Dívka na koštěti a film Krakonoš
a lyžníci. Obyvatelům se starodávná komedie, o tom
kterak Krakonoš dobré odměňoval a zlé trestal, moc
líbila.
5. 1. naše obyvatele opět navštívili tři králové
a přinesli všem boží požehnání.
ÚNOR: Obyvatelé netrpělivě očekávají první
pozdravy jara a těší se na procházky po okolí.
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8. 2. navštívilo naše obyvatele morče jménem Nesquick Cavia Berusia. Tato návštěva
všechny velmi potěšila. Morče si mohli pohladit i pochovat.
12. 2. připravili pro obyvatele zaměstnanci domova 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.
16. 2. k nám díky sousedovickým hasičům zavítaly maškary. V domově udělaly pořádný
rozruch a veselí.
V rámci filmových návratů jsme si promítali komedie z Hoštic.
BŘEZEN: Začali jsme vyrábět keramické velikonoční dekorace – beránky,
vajíčka, ovečky apod. Při tom jsme si
četli knížky na pokračování, luštili křížovky, hráli hry, trénovali paměť a četli
vtipy.
8. 3. u nás slavily všechny obyvatelky
Mezinárodní den žen v rámci Zpívánek.
Každá z žen si nechala zahrát a zazpívat
písničku, kterou má ráda. Pro potěšení
dostaly obyvatelky květináček s petrklíčem.
12. 3. opět nás navštívilo morče Nesquick. Obyvatelé z něj měli obrovskou radost,
chovali si ho a hladili.
13. 3. obyvatele přišla potěšit hrou na
klávesy a klarinet Zdenička Ondřichová.
Hrála převážně lidové písničky, které se
obyvatelům velmi líbily.

Naše fenka Kámoška oslavila 9. narozeniny
18. 3. Za bouřlivého potlesku přihlížejících
s velkou chutí sežrala dort udělaný ze salámu
a párku.
20. 3. přišel vyprávět obyvatelům pan
Ing. Josef Kalbáč o tom Jak vznikaly české
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lidové písničky. Všem obyvatelům se přednáška moc líbila, zavzpomínali si na své mládí
a na písničky, které se dříve zpívaly.
Velikonoční tvořivá dílna se konala 22. 3. Při povídání a čtení o velikonočních tradicích
jsme si také vyzkoušeli nejrůznější techniky barvení vajíček.
26. 3. jsme u nás přivítali návštěvu obyvatel Domova pro seniory na Jezárkách.
Návštěvníci si prohlédli obě naše dílny, kde společně pracujeme, dali si malé občerstvení
a poté jsme je pozvali na naše Zpívánky, kde jsme si všichni společně zazpívali a zatančili.
DUBEN: Začalo být tepleji, a tak jsme opět začali chodit na naši zahradu. Těšíme se
z prvního jarního sluníčka a s námi samozřejmě i naše zvířátka.
2. 4. opět nás přijely potěšit a zazpívat lidové písničky Báby z Poříčí.
Obyvatelům se vystoupení moc líbilo
a už se těší na další.
10. 4. obyvatelé s velkou radostí
přivítali děti z Mateřské školy Šumavská. Děti vystoupily s jarním pásmem písniček a básniček. Objevily se
i slzy dojetí. Za vystoupení dostaly
děti od obyvatel malé dárečky.
22. 4. obyvatelky se sešly na všemi
oblíbené Dámské jízdě. Tentokrát
byla jízda spojená i narozeninami jedné z obyvatelek. Všechny dámy si daly zákusek, kávičku a celým domem se nesl hovor
a smích.
Třetí ročník MISS ČARODĚJNICE
se v domově uskutečnil 30. 4. 2013.
Pracovnice domova se jako mávnutím
kouzelného proutku proměnily v záhadné bytosti. Měly najednou změněné
nejen oblečení, ale i vlasy, barvu pleti,
postavy a některým i narostly ošklivé
velké nosy. Obyvatelé tvořili porotu.
Ta rozhodovala o tom, kdo zvítězí
v jednotlivých disciplínách.
Soutěžilo se o: nejlepší masku (koho
obyvatelé vůbec nemohli poznat), nejlepší kouzlo, nejlepší umělecký dojem
při čarodějném tanci s koštětem Titul
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MISS čarodějnice za nejlepší masku získala pracovnice přímé obslužné péče Marie
Švehlová. Soutěž v tanci s koštětem vyhrála dvojice Lenka Kloudová a Kateřina
Kozlíková.
Svým kouzlem nejvíce porotu okouzlila čarodějnice Monika Nováková, která z miniaturního kaktusu vykouzlila kaktus velký. Na závěr ještě čarodějnice společně čarovaly, aby
splnily přání obyvatel. Tato přání byla: abychom se měli rádi, aby zde byla stále dobrá
nálada, vykouzlit dobrý oběd a pohodový odpočinek po něm. Snad se nám všechna přání
podařilo vyplnit. Během akce byl domov plný hlasitého smíchu a dobré nálady. Obyvatelé
si o soutěži vyprávěli ještě mnoho dní po jejím ukončení.
KVĚTEN: Užili jsme si alespoň
trochu sluníčka, a pokud to bylo možné,
byli jsme venku. Těšili jsme se z toho,
jak nám na zahradě všechno kvete.
Hráli jsme různé hry, četli knížky na
pokračování, zejména pohádky.
23. 5. slavili jsme deváté výročí od
otevření našeho Domu klidného stáří.
Program byl opravdu bohatý. Od 10
hod. nám hrál na harmoniku a zpíval
p. Kohout. Odpoledne sloužil mši svatou Josef Hugo Pitel, O. Praem, prezident Diecézní charity. Po mši svaté nám
ještě zatancovala taneční skupina Rozálie. Po celý den probíhal keramický jarmark spojený
s prohlídkou domova.
14. 5. jsme v rámci Zpívánek s obyvatelkami oslavily Den matek. Obyvatelky si mohly
nechat zahrát písničku na přání.
ČERVEN: Pokud nám přálo počasí,
odehrávaly se veškeré aktivity venku
nebo na terasách. Vyráběli jsme krásné
výrobky z keramiky, například ozdobné
květináčky. Také jsme šili a plnili
bylinkové polštářky. Bylinky si pěstujeme na naší zahradě.
1. 3. se pět pracovnic charity jako
dobrovolnice ve svém volném čase
vydalo za dětmi do Střelských Hoštic.
Zde zajišťovaly doprovodný program
pro děti z pěstounských rodin v rámci
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setkání pěstounských rodin, které pořádá každoročně Krajský úřad Jihočeského
kraje.
2. 6. přívalové deště naplnily koryto
Sousedovického potoka tak, že náš domov byl
na několik hodin odříznutý od okolního světa.
Při filmových návratech se nám nejvíce
líbily filmy Švanda dudák a Stvoření světa.
ČERVENEC: Celý měsíc byl slunečný,
a tak jsme trávili co nejvíce času venku.
Venku se odehrávaly i naše Zpívánky.
Tváře nám zčervenaly a naše fenka
Kámoška díky množství pohybu konečně
trošku zhubla a měla pěknou figuru. Pečovali jsme pilně o naši bylinkovou zahrádku, četli
jsme si na pokračování o Šumavě, chodili na vycházky a luštili křížovky.
11. 7. jsme si zazpívali s harmonikou, na kterou nám pěkně hraje jedna z obyvatelek.
Při filmových návratech jsme se těšili z filmů Marečku podejte mi pero, Vesničko má
středisková, Hoří má panenko a Holky
z porcelánu.
SRPEN: Opět jsme celý měsíc trávili
hodně času venku. Tancovali jsme tanečky
vsedě, zpívali při kytaře i harmonice. Na terasách a klubovnách jsme tvořili z hlíny,
textilií a dělali koberečky. Také jsme se učili
vyrábět umělé proutky z reklamních letáků.
V rámci hovorů o víře jsme četli na pokračování knihu Jak Ježíš jednal s lidmi.
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V rámci filmových návratů jsme se
zasmáli při filmech Zítra to roztočíme
drahoušku, Sestřičky, Císařův pekař
a Pekařův císař.
Mimo pravidelných mší svatých
každý čtvrtek jsme se také zúčastnili
pouťové mše svaté dne 11. 8. u kapličky
v Sousedovicích.
ZÁŘÍ: Babí léto nám přálo, a tak
jsme ještě hodně užívali hezkého počasí.
Připravovali jsme výrobky na výstavu
prací seniorů, která se každoročně
koná v Domově pro seniory Lidická ve Strakonicích. Mimo každodenních aktivit na klubovnách jsme si četli na pokračování životy svatých. Opět se promítalo, tentokrát filmy
Zítra budeme chytřejší, Krkonošské pohádky, Jáchyme hoď ho do stroje a Vrchní prchni.
Dne 10. 9. nám přišel zahrát skvělý harmonikář pan Kohout.
17. 9. jsme vyrazili do Domova pro
seniory Rybniční ve Strakonicích, kde jsme
se zúčastnili sportovních her.
24. 9. zazněla harmonika v rámci oblíbené Dámské jízdy.
ŘÍJEN: Celý měsíc se odehrával v rámci akce Pěškotours 2013. Naši obyvatelé
se do této celostátní akce také zapojili
a celkem ušli 273,07 km.
1. 10. Pro nás Ing. Šobr udělal přednášku
Putování románovou krajinou. Bylo to velmi
zajímavé promítání a povídání o spisovatelích, kteří psali o našem kraji.
7. 10. jsme navštívili Domov pro seniory
Lidická ve Strakonicích. Prohlédli jsme si
výstavu výrobků seniorů, kde byly i naše
výrobky, a příjemně si popovídali u kávy
s tamějšími obyvateli.
Od 7. do 11. 10. jsme měli v rámci Týdne
sociálních služeb dny otevřených dveří spojené s keramickým jarmárkem.
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15. 10. přijel Ing. Šobr zasadit
do naší zahrady české odrůdy jabloní.
Jablůňkám k tomu zazpíval Babský
soubor z Poříčí, aby nám pěkně
rostly.
LISTOPAD: Přišel podzim, takže jsme trávili více času na klubovnách a méně venku. Připravovali
jsme výrobky a přání na Vánoce.
Hodně jsme zpívali, tančili a cvičili
paměť. V rámci hovorů o víře jsme si četli chvalozpěvy a Litanie k svatým ochráncům naší
vlasti. Milovníci filmů si přišli na své při promítání filmů Kristián, Adéla ještě nevečeřela
a Krakonoš a lyžníci.
13. 11. nás poctili návštěvou
obyvatelé z Domova pro seniory
Lidická.
PROSINEC:
Pokračovaly
běžné pravidelné aktivity, ale vše
již směřovalo ke kouzelnému
období Vánoc.
3. 12. nás přišly svým pásmem
potěšit děti z Mateřské školy
Šumavská ve Strakonicích. Vystoupení nám udělalo obrovskou
radost.
5. 12. Přišli Mikuláš, anděl a čerti. Přetřásaly se různé hříšky z mládí, ale nakonec bylo
všem odpuštěno a každý dostal trošku toho pekelného šmíru, od anděla křížek a požehnání
a od svatého Mikuláše dárek.
10. 12. se konala přednáška
Povídání o studánkách. Ing. Šobr
nám vyprávěl o studánkách v regionu
i o tom, jaké pověsti je provázejí.
11. 12. jsme se s výrobky našich
obyvatel zúčastnili Vánočních trhů
v Českých Budějovicích.
11. 12. v podvečer jsme se sešli
na klubovně, abychom si společně
s rozhlasem zazpívali koledy v rámci
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pořadu Česko zpívá koledy. Přijeli nás
podpořit i mladí hasiči ze Štěkně.
Od 16. do 20. 12. si mohli obyvatelé,
zaměstnanci i návštěvy koupit nějaké milé
výrobky našich obyvatel ve Vánočním
jarmárku.
24. 12. jsme oslavili Štědrý den. Při příchodu do jídelny nás vítaly koledy v podání
dcery jedné ze zaměstnankyň. Společně
jsme se pomodlili a usedli k překrásně
nazdobenému vánočnímu stolu. Po večeři
následovalo rozdělování dárků.
S rokem 2013 jsme se loučili vesele.
30. 12. jsme si udělali silvestrovskou oslavu, na které bylo vše, co tam má být –
dobré jídlo a pití, hudba, zpěv, tanec a skvělá
nálada.

Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dny,
kdy to bude daleko horší. Budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.
Jan Werich
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Osobní asistence
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
l Pomoc při osobní hygieně
l Pomoc při zajištění stravy
l Pomoc při zajištění chodu domácnosti
l Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
l Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
l Pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Dopravu osob je možné využít jako fakultativní činnost.
l

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.
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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:
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

Komu je služba určena:
l
l
l

Senioři
Osoby se zdravotním omezením
Osoby s chronickým onemocněním

V roce 2013 poskytovala Osobní asistence
své služby ve 14 obcích, 28 uživatelům.

Věková skupina:
l

Od 18 let věku

Čas poskytování:
l
l

Pondělí – neděle: 6 h – 22 h
Pondělí – neděle: 22 h – 6 h ve výjimečných případech, dle individuální dohody
Kdo nemá peněz, je chudý; kdo nemá přátel, je chudší; ale kdo nemá
srdce, je nejchudší na světě.
Fjodor Michajlovič Dostojevskij
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Ceník osobní asistence Oblastní charity Strakonice
Ceník je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění.
Platný od 1. 5. 2014
Základní činnosti osobní asistence

Cena*

Pracovní dny od 6:00 h do 22:00 hod.

120 Kč/hod

Víkendy a svátky od 6:00 h do 22:00 hod.

130 Kč/hod

V době od 22:00 h do 6:00 hod.
(ve výjimečných případech dle individuální dohody)

130 Kč/hod

Fakultativní činnosti
Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje se
počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje strávený čas)

10 Kč/km

Fakultativní služby jsou poskytovány uživatelům, kteří mají s Oblastní charitou Strakonice
uzavřenou smlouvu na poskytování základních činností. Jsou to činnosti poskytované
pracovníky a prostředky Oblastní charity Strakonice, které nelze v daném místě zajistit
běžně dostupnou veřejnou službou.
*Výše úhrady se poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
úkonů. Účtuje se úhrada za každou započatou čtvrthodinu nebo úkon.
Pokud je celkový hodinový součet základních úkonů pečovatelské služby za měsíc větší než
40 hodin, cena hodinových úkonů se snižuje na 100 Kč/hod. Neplatí pro služby fakultativní.
Celkový počet poskytované péče Osobní asistence v roce 2013 činil 5 013 hodin.
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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 7:00 do 17:00 hodin v domácnostech osob na vymezeném
území. Na Blatensku je pečovatelská služba poskytována také v sobotu od 9:00 do 14:00
hodin.
Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
l
l
l
l
l

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.
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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

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 vzájemné dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné kapacity služby
i v jiných obcích.
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Poslání:
Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běžných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Cílová skupina:
l
l
l

Senioři
Osoby se zdravotním
omezením
Osoby s chronickým
onemocněním

Věková skupina:
Od 18 let

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:
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

Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt
zalíbení v tom co děláme.
Thomas Alva Edison
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Ceník pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice
pro střediska: Strakonice, Volyně, Osek, Blatná
Ceník je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění.
Platný od 1. 5. 2014
Základní úkony pečovatelské služby
Cena*
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
120 Kč/hod.
Pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek
120 Kč/hod.
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120 Kč/hod.
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
120 Kč/hod.
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny
120 Kč/hod.
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
120 Kč/hod.
Pomoc při použití WC
120 Kč/hod.
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zajištění stravy – cena stravného dle odběrního místa
Dovoz nebo donáška jídla (včetně zapůjčení jídlonosičů s termoobaly)
25 Kč/úkon
Pomoc při přípravě jídla a pití
120 Kč/hod.
Příprava a podání jídla a pití
120 Kč/hod.
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti (např. utření prachu, vytření či vysátí
120 Kč/hod.
podlahy, praní a žehlení prádla v domácnosti uživatele)
Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónní úklid, úklid po malová120 Kč/hod.
ní, úklid společných prostor)
Donáška vody
120 Kč/hod.
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 120 Kč/hod.
Běžné nákupy a pochůzky (včetně sepsání, nakoupení, donášky, vylože120 Kč/hod.
ní, vyúčtování)
Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení do110 Kč/úkon
mácnosti (včetně sepsání, nakoupení, donášky, vyložení, vyúčtování)
Praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy (mimo domác70 Kč/kg
nost uživatele)
Praní a žehlení drobného osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
70 Kč/kg
(mimo domácnost uživatele)
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
120 Kč/hod.
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
Oblastní charita Strakonice slaví 15 let.
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Ceník fakultativních služeb
Platný od 1. 5. 2014
Fakultativní služby

Cena*

Doprovod na vycházky

120 Kč/hod.

Volnočasové nebo duchovní aktivity

120 Kč/hod.

Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje se
počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje strávený čas)

10 Kč/km

Nácvik pohybu, kondiční cvičení

120 Kč/hod.

Společnost pečovatelky v domácnosti uživatele

120 Kč/hod.

Pomoc při péči o domácí zvíře

120 Kč/hod.

Přeprava věcí (osobním automobilem OCH Strakonice)

15 Kč/km

Práce na zahradě, úklid okolí domu

120 Kč/hod.

Umytí jídlonosiče a termoobalu

25 Kč/úkon

Fakultativní služby jsou poskytovány uživatelům, kteří mají s Oblastní charitou
Strakonice uzavřenou smlouvu na poskytování základních činností. Jsou to činnosti poskytované pracovníky a prostředky Oblastní charity Strakonice, které nelze v daném místě zajistit běžně dostupnou veřejnou službou.
*Výše úhrady se poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Účtuje se úhrada za každou započatou čtvrthodinu nebo úkon.
Pokud je celkový hodinový součet základních úkonů pečovatelské služby za měsíc větší než
40 hodin, cena hodinových úkonů se snižuje na 100 Kč/hod. Neplatí pro služby fakultativní.
Platné pro středisko Blatná: Cena služby poskytované o sobotách je 130 Kč/hod.
Počet uživatelů Pečovatelské služby a počet obcí, kde byla služba poskytována v roce 2013
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Odborná sociální poradna
Součástí odborné sociální poradny je také humanitární pomoc.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
l
l
l

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

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:
l
l

Naším cílem je aktivní klient schopný řešit své životní situace
Klient poučený o svých právech a oprávněných zájmech

Komu je služba určena:
l
l
l

Senioři
Lidé se zdravotním omezením
Poradenství je určeno také rodině a okruhu blízkých těchto osob.

Věková skupina:
Od 18 let

Zásady:
l
l
l
l
l
l

Bezplatnost
Nestrannost
Respektování individuálních potřeb klienta
Respektování volby klienta včetně zachování anonymity
Partnerský přístup
Podpora samostatnosti klienta
Lépe než nenávidět a mstít se, je zapomenout a milovat znovu.
Ivan Alexejevič Bunin
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Kompenzační pomůcky
Půjčujeme uživatelům služeb oblastní charity Strakonice.
Příspěvek na údržbu
Kč/ den

Příspěvek na údržbu
Kč/ měsíc

sedák na vanu závěsný

3 Kč/den

90 Kč/ měsíc

sedák na vanu

3 Kč/den

90 Kč/ měsíc

nástavec na WC

3 Kč/den

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

hygienická židle

5 Kč/den

150 Kč/ měsíc

pojízdné hygienické křeslo

6 Kč/ den

180 Kč/ měsíc

vozík mechanický

7 Kč/ den

210 Kč/ měsíc

lůžko polohovací elektrické

20 Kč/den

600 Kč/ měsíc

antidekubitní matrace se střídavým
tlakem k lůžku

5 Kč/den

150 Kč/ měsíc

antidekubitní matrace se střídavým
tlakem (bez lůžka)

10 Kč/den

300 Kč/ měsíc

matrace k lůžku

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

Sprchová židle

5 Kč / den

150 Kč / měsíc

Pomůcky
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Chodítko podpažní
pojízdné

Chodítko
čtyřkolové

Chodítko
skládací

Pojízdné
hygienické křeslo

Hygienická
židle

Vozík
mechanický

Lůžko
polohovací elektrické

Hrazda
k lůžku

Stolek
k lůžku
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Kontakty
www. charita-strakonice.cz

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

Pečovatelská služba Strakonice, Volyně, Osek:
Kontaktní kancelář: Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Vedoucí služeb: Bc. Helena Turková, tel.: 383 325 808, mob.: 777 808 874,
e-mail: turkova@charita-strakonice.cz
Sociální pracovník – koordinátor: Bc. Iveta Mrázová, tel. 383 325 808,
mob. 776 808 841, e-mail: ps@charita-strakonice.cz
Identifikátor služby v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV:
l Pečovatelská služba Strakonice: 1002436
l Pečovatelská služba Volyně: 7347186
l Pečovatelská služba Osek: 1019016

Pečovatelská služba Blatná:
Kontaktní kancelář: Plzeňská 310, 388 01 Blatná
Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Suchá, tel.: 380 830 305, mob. 777 808 985,
e-mail: pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz
Identifikátor služby v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV: 1989357

Odborná sociální poradna:
Kontaktní kancelář Blatná: Plzeňská 310, 388 01 Blatná
Vedoucí služby a sociální pracovník: Mgr. Kateřina Suchá, tel. 380 830 305,
mob. 777 808 985
Kontaktní kancelář Strakonice: Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Sociální pracovník: Bc. Iveta Mrázová, tel. 383 325 808, mob. 776 808 841
Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.
Joseph Addiso
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Kontaktní kancelář Strakonice, Krále J. z Poděbrad 772

Kontaktní kancelář Blatná, Plzeňská 310
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Tříkrálová sbírka 2013
Termín konání sbírky: od 1. do 14. 1. 2013, celkový výtěžek sbírky byl 116 215 Kč.
Za výsledek děkujeme všem, kteří do sbírky finančně přispěli.
Velký dík patří každému, kdo se na sbírce podílel, zejména dobrovolníkům – koledníkům a místním koordinátorům.
Smyslem sbírky je kromě prosby o finanční dar i oživení staré
tradice (6. leden jako slavnost zjevení Páně – dříve Svatých tří
králů, mudrců z východu). Do domácnosti přicházejí tři mudrcové,
které představují koledníci Kašpar – strážce pokladu, Melichar – můj král je světlo a Baltazar – ochraňuj můj život. Zazpívají píseň tří králů a na domovní dveře spolu s letopočtem
křídou píší tři písmena: K+M+B. Jsou to jednak počáteční písmena těchto jmen, ale také
přání: Kristus, žehnej tomuto domu.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc osobám se zdravotním či chronickým onemocněním, seniorům, dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionu,
kde sbírka probíhá (šedesát pět procent), finanční prostředky nejsou určeny na mzdy.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí, patnáct procent pro diecézní charity a deset procent na režii sbírky.
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Děkujeme za podporu v roce 2013
Poskytovatelé dotací a grantů:

Města a obce:
Město Volyně

Obec Hornosín

Obec Mačkov

Obec Sousedovice

Město Sedlice

Obec Hoslovice

Obec Mutěnice

Obec Strunkovice

Město
Strakonice

Obec
Hoštice u Volyně

Obec
Myštice

Obec
Střelské Hoštice

Městys Čestice

Obec Jinín

Obec Nihošovice

Obec Úlehle

Městys Katovice

Obec Kadov

Obec Nišovice

Obec Uzenice

Městys Radomyšl

Obec Kocelovice

Obec Osek

Obec Uzeničky

Obec Bezdědovice

Obec Lažany

Obec Pracejovice

Obec Velká Turná

Obec Droužetice

Obec Lnáře

Obec Řepice
Farnosti:

Farnost
Blatná

Farnost
Strakonice

Farnost
Sedlice

Farnost
Radomyšl

Farnost Štěkeň
(obec Řepice)
Farnost
Záboří u Blatné

Farnost
Kadov u Blatné

Sbírky:
Charita Česká republika
– Tříkrálová sbírka

Charita Česká republika
– Postní almužna
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Firmy:
Č.P. SERVIS

Autoškola
Jan Běhavý

Blatenské
listy

Coca–Cola
Hellenic

Cukrex a.s.

S.V.G. spol. s r.o.

Madeta a. s.

Dermacol

Teplárna
Strakonice

TORK
SCA Hygiene
Product, s.r.o.

Svazek
obcí
Blatenska

Ježek
Software

Česká
podnikatelská
pojišťovna

Generali Pojišťovna
a.s.

Měšťanský
pivovar
Strakonice

MŠ Strakonice,
Šumavská

Irena Kadečková
Tiskárna Strakonice

Babský soubor
z Poříčí

Zdravotnické
potřeby Petričko

LUKSÍK –
PROMEX s.r.o

LAKMA
Česká republika,
s.r.o

Zlata Váchová
Pedikúra a manikúra

VOŠ, SPŠ,
SOŠŘ a služeb
Strakonice

Nakladatelství
Portál

COPI – J, a.s.
Šití a výroba
bytového textilu

Alza.cz
a.s.

Jednota SD
ve Volyni

Zenit, spol. s r.o.,
s firmou
SU – servis, s.r.o.

KRÁSNÁ PANÍ
s.r.o.

Ing. Jaroslav Špeta
Auditorská činnost, daňové poradenství a vedení účetnictví
Soukromé osoby:

Bilíková Vlasta

Kohout Tomáš

Kvěch Václav

Veselá Ivana

Eliáš David

Kubová Jana

Pan Maroušek

Waicová Marie

Ing. Miroslav Šobr

a další drobní dárci

Dříve než se zítřek stane včerejškem, lidé často přehlédnou šance,
které jim nabízí dnešek.
Čínské přísloví
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Zdroje a výdaje v r. 2013
Finanční zdroje 2013
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 2013

5 628 277
132 441
2 353 558
23 444
75 540
211 820
335 905
4 945 000
200 000
527 734
14 433 720

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. 2013

1 686 071
2 945 305
537 670
460 118
367 574
28 771
724 217
104 584
722 371
9 650 311
14 281 687

Hospodářský OCH výsledek za r. 2013
Rentabilita (zisk/ztráta)
Název služby
Dům klidného stáří sv. Anny
Osobní asistence
Odborná sociální poradna
Pečovatelská služba Strakonice
Pečovatelská služba Volyně
Pečovatelská služba Osek
Pečovatelská služba Blatná

152 031

Příjmy
celkem

Výdaje
celkem

Výsledek

9 375 285
1 107 802
375 518
988 364
906 277
524 096
1 156 378

9 371 322
1 051 752
348 737
934 502
905 249
523 333
1 146 792

3 963
56 050
26 780
53 862
1 027
763
9 586

