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Oblastní charita Strakonice
Oblastní charita Strakonice (dále OCHS) je samostatnou organizační jednotkou církve
s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným poskytovatelem
sociálních služeb podle Zákona 108/2006 Sb., O sociálních službách.
Zřizovatelem OCH Strakonice je Biskupství Českobudějovické. OCH Strakonice je
součástí Diecézní Charity České Budějovice. Působí na území Strakonicka
(Strakonice, Blatná, Volyně, Čestice, Radomyšl, Osek atd.). Služby poskytujeme
lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní
a politickou příslušnost.
V každém člověku je slunce - jenom je nechat plát!
Sókratés
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Vážení přátelé,
Velice si vážíme toho, že jste otevřeli již 17. číslo našeho Chariťáčku, který
slouží jako výroční zpráva za r. 2014.
Nejvýznamnější událostí v r. 2014 byla oslava 15ti let od vzniku Oblastní
charity Strakonice a 10ti let od zahájení provozu v Domě klidného stáří sv. Anny. Oblastní
charita Strakonice vznikla v březnu 1999. Dnes jsme organizací se zhruba padesáti
zaměstnanci a s provozním ročním rozpočtem kolem 16 000 000 Kč. Za léta činnosti jsme
vytvořili propracovaný systém sociálních služeb především pro seniory.
V současné době se zaměřujeme hlavně na rozšíření a zkvalitnění terénních služeb
(pečovatelská služba a osobní asistence). Snažíme se o to, aby se
dostalo pomoci každému, kdo ji potřebuje, a to bez rozdílu, zda bydlí
ve městě či na vesnici. K dosažení tohoto cíle nám velmi pomohla
v uplynulých letech tříkrálová sbírka, jejíž pomocí se nám podařilo
sehnat finance na lepší automobily pro terénní služby. Proto neodhánějte od svých dveří
koledníčky, kteří se snaží pomoci těm, kteří pomoc nejvíce potřebují.
Pokud v dalších letech obdržíme dostatek financí, hodláme ještě rozšířit působnost
jednotlivých středisek pečovatelské služby a osobní asistence (Strakonice a okolí, Blatná
a okolí, Volyně a okolí, Radomyšlsko a Osecko). U každé terénní služby naleznete výčet obcí,
které jsou nyní v působnosti dané služby.
Hovořím-li o terénních službách, patří k nim neodmyslitelně i odborné sociální poradenství.
Jedná se o službu terénní i ambulantní. Poradnu jsme rozšířili na dvě střediska, a to
ve Strakonicích a v Blatné. Sociální pracovnice poradny se specializují na poradenství
v oblasti sociálních dávek a možnosti získání či zapůjčení kompenzačních pomůcek.
Pobytová služba Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích (domov
pro uživatele vyžadující nepřetržitou péči) 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. V r. 2014 se nám
podařilo zasklít zbývající terasy. Z terasy ve druhém patře jsme
udělali dětský koutek, který je od té doby návštěvami hojně využíván.
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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Pečovatelská služba
Pečovatelská služba Oblastní charity Strakonice je registrovaná terénní
služba poskytovaná na území Blatenska, Strakonicka a Volyňska.
Je poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.
Služba poskytuje 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.
Poslání
Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běžných
činnostech osob se zdravotním omezením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Tato pomoc je poskytována v domácnostech těchto osob.
Cílová skupina
Senioři, osoby se zdravotním omezením a osoby s chronickým onemocněním.
Věková skupina: od 18 let
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.
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.
Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.
Honoré de Balzac
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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.
Platnost od 1. 5. 2014

Základní úkony pečovatelské služby
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
Pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek

Cena*

120 Kč/hod
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 (vč. 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
120 Kč/hod
vysátí podlahy, praní a žehlení prádla v domácnosti uživatele)
Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónní úklid, po
120 Kč/hod
malování, úklid společných prostor)
Donáška vody
120 Kč/hod
Topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 120 Kč/hod
Běžné nákupy a pochůzky (vč. sepsání, nakoupení, donášky,
120 Kč/hod
vyložení, vyúčtování)
Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení
110 Kč/
domácnosti (vč. sepsání, nakoupení, donášky, vyložení, vyúčtování)
úkon
Praní a žehlení ložního prádla popř. drobné opravy (mimo domácnost uživatele) 70 Kč/kg
Praní a žehlení drobného osobního prádla, popř. jeho drobné opravy
70 Kč/kg
(mimo domácnost uživatele)
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovod dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
120 Kč/hod
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět

Člověk tak mocně naříká při každé bolesti, a tak málo se raduje, když žádnou nemá.
Lichtenberg Georg Christoph
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CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

Platný od 1. 5. 2014

Fakultativní služby
Doprovod na vycházky
Volnočasové nebo duchovní aktivity
Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje se
počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje strávený čas)
Nácvik pohybu, kondiční cvičení
Společnost pečovatelky v domácnosti uživatele
Pomoc při péči o domácí zvíře
Přeprava věcí (osobním automobilem OCH Strakonice)
Práce na zahradě, úklid okolí domu
Umytí jídlonosiče a termoobalu

Cena*
120 Kč/hod
120 Kč/hod
10 Kč/km
120 Kč/hod
120 Kč/hod
120 Kč/hod
15 Kč/km
120 Kč/hod
25 Kč/úkon

*Výše úhrady se poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného
k zajištění úkonů. Účtuje se úhrada za každou započatou čtvrthodinu nebo úkon.
Platné pro středisko Blatná: cena služby poskytované o sobotách je 130 Kč/hod.
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.

Pečovatelská služba Strakonice
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR: 1002436
Pečovatelská služba Strakonice zahájila svou činnost dne 1. 3. 2000. Služba je
poskytována ve vymezeném čase od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin
v domácnostech osob na území Strakonicka.
Kapacita služby: 90 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik). V jednom
okamžiku lze službu poskytnout maximálně šesti uživatelům současně. Ke službě jsou
využívány tři automobily.
Oblast působení pečovatelské služby Strakonice
Strakonice (Nový a Starý Dražejov, Virt, Střela, Modlešovice, Hajská), Drachkov,
Droužetice, Hubenov, Jinín, Kapsova Lhota, Katovice, Krejnice, Krty-Hradec,
Kuřimany, Libětice, Milíkovice, Miloňovice, Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice,
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Novosedly, Pracejovice, Přední Zborovice, Přešťovice, Radějovice, Radošovice,
Rovná, Řepice, Sedlíkovice, Slaník, Smiradice, Sousedovice, Střelské Hoštice,
Sudkovice, Svaryšov, Štěchovice, Štěkeň, Únice, Volenice (Ohrazenice, Tažovice,
Tažovická Lhota, Vojnice).
Po vzájemné dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné kapacity služby
i v jiných obcích.
Kontakty
Vedoucí služby: Bc. Helena Turková, tel.: 383 325 808, mob.: 777 808 874,
e-mail: turkova@charita-strakonice.cz
Sociální pracovník: Bc. Markéta Vlčková,
tel. 383 325 808, mob. 776 808 841,
e-mail: ps@charita-strakonice.cz
www.charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář:
Krále J. z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Službu je možné sjednat v kontaktní kanceláři nebo
na jiném, předem dohodnutém místě.

Pečovatelská služba Volyně
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR: 7347186
Pečovatelská služba Volyně zahájila svou činnost dne 1.6.2002. Služba je poskytována
ve vymezeném čase od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin v domácnostech osob
na území Volyňska a Česticka.
Kapacita služby: 75 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik). V jeden
okamžik lze poskytnout službu maximálně čtyřem uživatelům současně. Pečovatelská
služba Volyně využívá 2 automobily.
Oblast působení pečovatelské služby Volyně
Čestice, Volyně, Doubravice, Dřešín, Dřešínek, Hodějov,
Hoslovice, Hoštice, Chvalšovice, Jetišov, Kraselov, Krušlov,
Litochovice, Milejovice, Mladotice, Nahořany, Němětice,
Němčice, Nihošovice, Nuzín, Počátky, Přechovice, Radešov,
Radkovice, Starov, Strunkovice nad Volyňkou, Střídka,
Škrobočov, Švejcarova Lhota, Úlehle, Vacovice, Zahorčice,
Zechovice.
Po vzájemné dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné
kapacity služby i v jiných obcích.
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Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří, a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti
mládí.
Johan Wolfgang von Goethe
Kontakt
Vedoucí: Bc. Helena Turková, tel.: 383 325 808, 777 808 874
e-mail: turkova@charita-strakonice.cz
Sociální pracovník: Simona Novotná, DiS., tel.: 777 808 947
e-mail: psvolyně@charita-strakonice.cz
www.charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář: Vimperská 595, 386 01 Strakonice
Službu je možné sjednat v kontaktní kanceláři nebo na jiném, předem dohodnutém
místě.

Pečovatelská služba Blatná
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR: 1989357
Pečovatelská služba Blatná zahájila svou činnost dne 1.1.2008. Služba je poskytována
ve vymezeném čase od pondělí do pátku od 7:00 – 17:00 hodin, v sobotu od 9:00
do 14:00 hodin v domácnostech osob na území Blatenska.
Kapacita služby:
100 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik). V jednom okamžiku lze službu
poskytnou maximálně 3 uživatelům současně. Ke službě jsou využívány tři
automobily.
Oblast působení pečovatelské služby
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 i v jiných obcích.
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Kontakt
Vedoucí: Mgr. Kateřina Suchá, telefon: 380 830 305, mobil: 777 808 985
e-mail: pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz, www. charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář: náměstí J. A. Komenského 1076, 388 01 Blatná
Službu je možné sjednat v kontaktní kanceláři nebo na jiném dohodnutém místě.

Pečovatelská služba Osek
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR: 1019016
Pečovatelská služba Osek zahájila svou činnost dne 1. 3. 2000. Služba je poskytována
ve vymezeném čase
od pondělí do pátku od
7:00 do 17:00 hodin
v domácnostech osob
na
území
Oseku,
Radomyšle a
v okolních obcích.
Kapacita služby:
40 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik). V jeden okamžik lze poskytnout
službu maximálně dvěma uživatelům současně. Pečovatelská služba v Oseku využívá
1 automobil.
Oblast působení pečovatelské služby Osek:
Osek, Radomyšl, Černíkov u Strakonic, Domanice, Chrášťovice, Jemnice, Kaletice,
Kbelnice, Klínovice, Láz, Leskovice, Malá Turná, Petrovice, Podolí u Strakonic,
Rohozná, Velká Turná. Po vzájemné dohodě lze poskytovat službu v případě
nenaplněné kapacity služby i v jiných obcích.
Kontakt
Vedoucí: Mgr. Kateřina Suchá, telefon: 380 830 305, mobil: 777 808 985
e-mail: pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz, www. charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář: náměstí J. A. Komenského 1076, 388 01 Blatná. Službu je
možné sjednat v kontaktní kanceláři nebo na jiném, předem dohodnutém místě.
Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.
Lev Nikolajevič Tolstoj
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Odborná sociální poradna pro seniory a osoby
se zdravotním omezením
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR: 6806945
Služba je registrována v registru poskytovatelů sociálních služeb od 18.3.1999.
Poskytuje služby v terénu, ambulantně i anonymně. Klient má možnost zajištění
soukromí při jednání v oddělené místnosti kontaktní kanceláře.
Fakultativní činnost poradny
Fakultativní činností poradny je půjčování kompenzačních pomůcek klientům, kteří
pomůcku potřebují. Poradcův záměr je pomoci klientovi se získáním pomůcky.
Z tohoto důvodu je fakultativní služba využívána až do doby, než se klientovi podaří
pomůcku získat na základě informací, které mu poradce poskytl.
Služba poskytuje tyto základní činnosti
Základní sociální poradenství: Poskytnutí informací ohledně řešení nepříznivé
životní situace klienta. Zprostředkování informací o dostupných sociálních službách
a jiných formách pomoci. Zabránění sociálnímu vyloučení klienta. Poskytnutí
informací a podpory členům rodiny, která pečuje o osobu blízkou.
Odborné sociální poradenství
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zajištění navazujících
služeb, předání kontaktů a informací na jiné odborné sociální poradny (např. dluhové
poradny, občanské poradny, poradny pro cizince, manželské a rodinné poradny,
poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí). Pomoc s hledáním vhodných
sociálních služeb, včetně zprostředkování žádostí do pobytových zařízení, pomoc
s jejich vyplněním a případně doručením.
Sociálně terapeutické činnosti: Poskytnutí poradenství v oblasti práva sociálního
zabezpečení např. dávek státní sociální podpory (příspěvek na bydlení), pomoc
v hmotné nouzi, sociální služby (příspěvek na péči), dávky pro osoby se zdravotním
postižením (příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz OZP).
Zprostředkování žádostí ohledně získání dávek sociálního zabezpečení, pomoc
s vyplněním a doručením žádostí na Úřad práce. V případě zájmu zajištění doprovodu
klienta poradny na Úřad práce nebo doručení žádosti. Poradenství ohledně záležitostí
zabraňující sociálnímu vyloučení např. pomoc se sepsáním životopisu, motivační
dopis uchazeče o zaměstnání a pomoc při dohledání potřebných informací.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí: Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, např. bydlení, mezilidské
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vztahy. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím, podpora v udržování běžných sociálních kontaktů mezi klientem a jeho
blízkými osobami např.: zajištění doprovodu.
Poslání: Posláním Odborné sociální poradny Oblastní charity Strakonice je bezplatné
zajištění odborného sociálního poradenství v terénu nebo ambulantně. Poskytnutí
potřebných informací a podpory přispívající k řešení nepříznivé životní situace.
Pomoc klientovi při orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a jeho
povinnostech. Služba je poskytována na území Strakonicka a Blatenska.
Cíle: Naším cílem je aktivní klient schopný řešit své životní situace.
Klient poučený o svých právech a oprávněných zájmech.
Komu službu poskytujeme (cílová skupina): Seniorům a osobám se zdravotním
omezením. Poradenství je určeno také rodině a okruhu blízkých těchto osob.
Komu službu neposkytujeme: Osobám s agresivními prvky chování (verbální
i neverbální projevy agrese, křik, výhružky, útočný postoj, ničení zařízení apod.).
Cizincům bez znalosti českého jazyka. Osobám, které nejsou naší cílovou skupinou.
Zásady: Bezplatnost, nestrannost. Respektování individuálních potřeb klienta.
Respektování volby klienta včetně zachování anonymity. Partnerský přístup. Podpora
samostatnosti klienta.
Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek: Pomoc při získání vlastní
kompenzační pomůcky. Ukázka pomůcky z půjčovny. Zapůjčení pomůcky (klientům
poradny). Předání kontaktů na organizace, kde je možné vyzkoušet, zapůjčit či koupit
kompenzační pomůcky.
Provozní doba odborné sociální poradny
Ambulantní
8:00 –13:00 (Blatná)
Pondělí
8:00 – 12:00 (Blatná)
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 – 12:00 (Strakonice)
7:00 – 12:00 (Strakonice)

Terénní
13:00 – 16:00 (Blatná)
12:00 – 16:00 (Blatná)
8:00 –12:00 (Blatná)
7:00 – 12:00 (Strakonice)
12:30 – 15:00 (Strakonice)
12:30 – 15:00 (Strakonice)

Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být.
Abraham Lincoln
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Kde nás najdete
Blatná: Náměstí J. A. Komenského 1076, 388 01 Blatná
Vedoucí poradny/sociální pracovník: Mgr. Kateřina Suchá,
tel.: 380 830 305, 777 808 985
Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Sociální pracovník: Bc. Markéta Vlčková, tel.: 383 325 808, 776 808 841,
e-mail: poradna@charita-strakonice.cz, www.charita-strakonice.cz
CENÍK KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Příspěvěk na
údržbu Kč/den

Příspěvěk na
údržbu Kč/měsíc

Sedák na vanu závěsný

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

Sprchová židle

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

Nástavec na WC

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

Podložní mísa plastová

1 Kč/den

30 Kč/měsíc

Chodítko pevné čtyřbodové,
krokovací

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

Chodítko tříkolka

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

Chodítko čtyřkolové

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

Chodítko vysoké s podpěrnou deskou

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

Hygienická židle

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

Klozetové křeslo pojízdné

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 k lůžku

2 Kč/den

60 Kč/měsíc

Antidekubitní matrace se střídavým
tlakem s kompresorem

10 Kč/den

300 Kč/měsíc

Stolek k lůžku pojízdný

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

Hrazda k lůžku volně stojící

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

Kompenzační pomůcky
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Osobní asistence
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů soc. služeb ČR: 9545331
Osobní asistence je terénní služba. Je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytovaná v domácnosti osob. Součástí
služby je bezplatné základní sociální poradenství. Osobní asistenci poskytujeme
na území Strakonicka, Volyňska, Radomyšlska.
Seznam obcí s územní působností osobní asistence
Černíkov u Strakonic, Dolní Poříčí, Domanice, Drachkov, Dražejov u Strakonic,
Droužetice, Hajská, Hoslovice, Hubenov u Třebohostic, Jinín, Kaletice, Kapsova
Lhota, Katovice, Klínovice, Kozlov, 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, Velká Turná, Volyně, Zorkovice.
Po vzájemné dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné kapacity služby
i v jiných obcích.
Osobní asistence poskytuje 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.
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 Pomoc při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Cílová skupina
Senioři, osoby se zdravotním omezením, osoby s chronickým onemocněním
Věková skupina: od 18 let
Poslání: Posláním Osobní asistence OCHS je umožnit uživatelům služby vykonávat
za pomoci osobního asistenta všechny běžné činnosti života, které by dělal sám
v přirozeném prostředí, kdyby mu v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní
situace. Je vykonávaná na základě aktuální potřeby uživatele.
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Cíle osobní asistence: Uživatel žijící v přirozeném domácím prostředí. Uživatel žijící
svým vlastním životním stylem.
Zásady osobní asistence: Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera. Podporujeme přirozenou vazbu
na rodinu, přátele a místní komunitu. Podporujeme samostatnost uživatele.
Kapacita služby: 30 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik). Současně lze
poskytnout službu maximálně 6ti uživatelům. O víkendech a svátcích lze službu
poskytnout současně max. jednomu uživateli. Ke službě využíváme 1 služební auto.
Čas poskytování osobní asistence
Pondělí – neděle: 6 h – 22 h
Pondělí – neděle: 22 h – 6 h ve výjimečných případech, dle individuální dohody
Kontakty
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, www.charita-strakonice.cz
Službu je možné sjednat v kontaktní kanceláři nebo na jiném dohodnutém místě.
Ceník osobní asistence Oblastní charity Strakonice (platný od 1.5.2014)
Ceník je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění.
Základní činnosti osobní asistence
Pracovní dny od 6:00 h do 22:00 h
Víkendy a svátky od 6:00 h do 22:00 h
Od 22:00 do 6:00 h (výjimečně dle individuální dohody)
Fakultativní činnosti
Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje se
počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje strávený čas)

Cena*
120 Kč/hod
130 Kč/hod
130 Kč/hod
10 Kč/km

*Výše úhrady se poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného
k zajištění úkonů. Účtuje se úhrada za každou započatou čtvrthodinu nebo 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.
V rámci osobní asistence jezdíme s uživateli také na výlety. V říjnu
2014 jsme se dvěma navštívili akci „Zakončení sezóny“
v Hoslovickém mlýně. Hrála muzika, uživatelé ochutnali dobroty
ze zdejší kuchyně, lákaly je stánky se suvenýry. Výlet se vydařil.
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Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů soc. služeb ČR: 6048219
Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým domovem rodinného typu pro
30 seniorů. Služby jsou v něm poskytovány od 24. 5. 2004. 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 základní 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
V domově je poskytována ošetřovatelská péče, kterou provádí
kvalifikovaný personál: zdravotní sestry s oprávněním pracovat
bez odborného dohledu. Lékař navštěvuje obyvatele v domově
podle potřeby, zpravidla však jedenkrát týdně.
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.
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Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)
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.
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. V takovém případě je žadatel zařazen
do pořadníku čekatelů. Zájemce žádá o jiný typ služby než DKS poskytuje.
Cíle služby
 Zkvalitňovat bydlení v DKS modernizací vybavení vnitřních prostor.
 Umožňovat zachování a rozvoj vlastních schopností při respektu individuálních
potřeb a přání uživatelů.
 Vytvořit domácké prostředí tak, aby se uživatel cítil důstojně, klidně a bezpečně.
Zásady služby
 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.
Úhrady v DKS sv. Anny v Sousedovicích (platné od 1. 4. 2015)
Úhrada za ubytování
Druh pokoje
Jednolůžkový
Dvoulůžkový
Vícelůžkový
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Denní úhrada
200 Kč
190 Kč
180 Kč

Úhrada za stravování
Cena stravy je stanovena v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., § 15 bez rozdílu, zda se
jedná o stravu dietní či normální, v jednotném rozsahu.
Výše úhrady za celodenní stravu
% rozdělení
Celodenní
100
strava
19
Snídaně
44
Oběd
25
Večeře
12
2x svačina
cena oběda od dodavatele

Celková
cena
170
32
75
43
20

Cena
potravin
113
17
59
25
12

170 Kč/den
Jiné náklady vzniklé
poskytovateli
57
15
16
18
8

Celková úhrada za jeden měsíc (strava a ubytování),
dle počtu kalendářních dní

Typ pokoje
Jednolůžkový
Dvoulůžkový
Vícelůžkový

Denní úhrada
(strava a
ubytování)
370 Kč
360 Kč
350 Kč

Celkem za měsíc v Kč
28 dní

30 dní

31 dní

10 360 10 730 11 100
10 080 10 440 10 800
9 800 10 150 10 500

11 470
11 160
10 850

Vybavení pro uživatele
Druh vybavení
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29 dní

Počet kusů

Polohovatelné lůžko

30

Signalizační zařízení na pokoji

30

Polohovatelné křeslo

10

Transportní zařízení (zvedák)

1

Lednice na pokoji

2

Lednice k dispozici (ve společných chodbách)

2

Televize na pokoji

12

Televize k dispozici (na klubovně)

1

Internet k dispozici (na klubovně)

1

Ceník fakultativních služeb v Domě klidného stáří sv. Anny od 1.1.2014
Používání mikrovlné trouby ve vlastnictví uživatele
Používání rychlovarné konvice ve vlastnictví uživatele
Lednička ve vlastnictví uživatele
Televizor ve vlastnictví uživatele
Rozhlas ve vlastnictví uživatele
Používání DVD, videa ve vlastnictví uživatele
Osobní počítač s připojením na internet ve vlastnictví uživatele
Osobní počítač s připojením na internet zapůjčené od poskytovatele
Úschova peněžních prostředků, dokumentů a vedení depozit
Úhrada nákladů spojených s nákupem (1-3 položky)
Mimořádný nákup (4 a více položek nebo pivovar, balík limonád atd)
Nákup pro osobní potřebu v obci - mimořádný nákup
Doprava věcí uživatele osobním vozem na jeho žádost
Doprava na žádost uživatele osobním vozem
Výlet mimo objekt soukromý s doprovodem
Telefonní hovory - pevná linka
Telefonní hovory - mobil
Péče o domácího mazlíčka
Pes ve vlastnictví uživatele
Kopírování na žádost uživatele
Barevný tisk (9x13 cm)
Barevný tisk (formát A4)
Poplatek za zaslání finanční hotovosti, platba bankovním převodem
Poplatek za dobíjení kreditů, podání sázkových tiketů atd.
Zapůjčení mobilního telefonu s nabíječkou (bez SIM karty)
Zapůjčení TV bez settopboxu včet. nákladů na energie (revizi hradí
uživatel)
Zapůjčení rozhlasu - včetně nákladů na energie (revizi hradí uživatel)
Služby kadeřnice
Služby pedikérky
Revize elektrospotřebičů

20
30
40
40
25
20
100
200
30
30
50
50
15
10
25
3
5
30
200
1
5
25
10
10
30

Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/úkon
Kč/úkon
Kč/úkon
Kč/km
Kč/km
Kč/15 minut
Kč/minuta
Kč/minuta
Kč/úkon
Kč/měsíc
Kč/A4
Kč/ks
Kč/ks
Kč/úkon
Kč/úkon
Kč/měsíc

70

Kč/měsíc

45 Kč/měsíc
dle skutečných
nákladů
dle skutečných
nákladů
dle skutečných
nákladů

Ceník platný od 1.1.2014

Nemocné tělo potřebuje lékaře, nemocná duše přítele.
Menandros
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Kontakty
Dům klidného stáří sv. Anny, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
Ředitelka Oblastní charity Strakonice a vedoucí domova:
Bc. Olga Medlínová, DiS.,
tel.: 383 323 281, 777 887 158,
e-mail: reditelka@charita-strakonice.cz
Sociální pracovnice: Olga Malásková, DiS.,
tel.: 383 327 459, 777 808 847,
e-mail: socialnipracovnik@charita-strakonice.cz
Vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku:
Jana Polcová,
tel.: 383 325 692, 773 979 003,
e-mail: sestra@charita-strakonice.cz
Sesterna:
tel.: 383 325 695, 777 808 912,
Zástupce vedoucí domova a vedoucí denních aktivit:
Monika Nováková, DiS., tel.: 777 758 810,
e-mail: denniaktivity@charita-strakonice.cz
Hospodářka: Marie Budinková,
tel.: 383 325 783, 773 979 001,
e-mail: hospodarka@charita-strakonice.cz
Účetní: Marie Hermanová,
tel.: 383 327 457, 777 808 871,
e-mail: ucetni@charita-strakonice.cz
Podatelna: Jana Jungwirthová,
tel.: 773 979 002,
e-mail: podatelna@charita-strakonice.cz
Ošetřující lékař: MUDr. Helena Kopecká, tel.: 383 393 120
www.charita-strakonice.cz
Moudré je říct si každého dne: "Kéž si uchovám lásku k životu".
Albert Einstein
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Přehled akcí 2014
LEDEN: Na klubovně zpíváme s harmonikou nebo kytarou. Čteme noviny, knížky
na pokračování od Karla Klostermanna. Hrajeme „Člověče
nezlob se“ a také novou hru Česko pro pamětníky. Vracíme
se tak do let dávno minulých. Pravidelně také máme
Zpívánky s paní ředitelkou. Každé pondělí a pátek máme
modlení a Hovory o víře. Čteme z bible evangelium a články
z křesťanských magazínů. V rámci Filmových návratů jsme
si promítali komedii Drahé tety a já, Dovolená s Andělem a
Anděl na horách. Vždy ve čtvrtek jsme měli bohoslužbu
slova a mši s P. Martinem z Blatné.
V lednu nám začala nová aktivita Kondiční cvičení, které
vede vždy ve středu vrchní sestra.
6.1. nás navštívili Tři králové – Kašpar, Melichar a
Baltazar. Každému obyvateli dali požehnání. Všichni
dostali kalendáře
a cukříky.
ÚNOR: Vždy v pondělí a pátek jsme se modlili Růženec a za potřeby a zdraví
obyvatel a zaměstnanců. Také jsme četli z knihy Život ze síly ducha a modlitby. Ve
čtvrtek jsme se scházeli na Mši svaté. Při Filmových návratech jsme si pustili filmy –
Páni Kluci, Kdyby tisíc klarinetů, Děti z Bullerbynu a Muž v povětří. Pravidelné
aktivity - Zpívánky, Kondiční cvičení, Hovory o víře a Mše svatá probíhaly celý rok.
Obyvatelé se sešli se sociální pracovnicí 14.2. na filosofickém setkání na téma
Masopust.
Dne 17. 2. jsme si udělali Dámskou jízdu a Pánský klub.
Povídali jsme si, smáli se a zpívali lidové písničky
s harmonikou. Při té příležitosti jsme také oslavili
10. narozeniny naší milé fenky Kámošky.
Maškarní bál pořádaný OCHS se konal 21. 2. v jídelně
Teplárny Strakonice. Byl uspořádán především jako
odměna pro děti, které se v lednu zúčastnily tříkrálové
sbírky. Bál se povedl. Zaměstnanci charity připravili díky
sponzorům velmi bohatou tombolu. Celkový výtěžek
maškarního bálu ve výši 5 363 Kč byl využit na podporu
Pečovatelské služby Blatná.
Obyvatelé se sešli se sociální pracovnicí 21.2. na
filosofickém setkání na téma zvířata. Zde si vybrali plyšová zvířátka, se kterými se
dodnes těší na svých pokojích. 24.2. společně filosofovali na téma jaro – nový život
a 28.2. na téma přátelství.
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BŘEZEN: Na klubovně teď žijeme přípravami Velikonoc. Vyrábíme a zdobíme
věnečky, košíky z novinového papíru. Barvíme kraslice a děláme různé velikonoční
a jarní dekorace. Každé pondělí a pátek jsme se modlily Růženec, Korunku
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, četli jsme si z Bible a také z knihy „Jak Ježíš jednal
s lidmi“. V březnu jsme si pouštěli filmy pro pamětníky – Naše bláznivá rodinka, Divá
Bára, To neznáte Hadimršku a Přednosta stanice. Dne 1. 3. nás přišly potěšit maškary.
K vidění byly masky doktora, jeptišek, šaška, kobyly apod.
Scénku „Tancování s medvědem“ připravili
zaměstnanci
charity
pro
obyvatele
na
závěr
Masopustu. V úterý 4. 3. přivedl medvědář medvěda
do jídelny domova. Medvěda, který je znamením
plodnosti, odchytila bába. Její vnučka Kačenka ne a ne se
provdat. Bába vychvalovala přednosti své vnučky,
nabízela ji pánům v jídelně a
roznášela
koblihy,
které
Kačenka napekla. Medvěd si s Kačenkou zatancoval tak
vehementně, že se úplně utancoval a upadl. Bába s
medvědářem medvěda zachránili dobrým pitím a mezitím
již Kačenka objímala svého ženicha. Jídelna burácela
smíchem. „Vnučku jsme provdali, medvěda vzkřísili, s
bábou se napili, tak zase za rok,“ uzavřel scénku
medvědář.
Ten samý den 4. 3. nám ještě přijel zazpívat Babský sbor z Poříčí. Veselé písně nám
rozproudily krev v žilách. Obyvatelé si pro soubor připravili pár hádanek a nutno říci,
že dámy obstály se ctí.
7. 3. u nás slavily všechny naše dámy Mezinárodní den žen. Každá si nechala zahrát
písničku a dostala petrklíč.
DUBEN: Vyráběli jsme velikonoční dekorace a chystali se na velikonoční trhy.
Na klubovně jsme trénovali paměť při nové hře Filmy pro pamětníky a pustili si film
Mravnost nade vše.
1. 4. jsme se sešli na Dámské jízdě a Pánském klubu.
16. 4. nás přijely navštívit děti z MŠ Šumavská ze
Strakonic se svým jarním pásmem písniček a básniček.
Přivezli nám cukroví, které pro nás upekly. Za krásné
vystoupení jsme pro ně připravili malé dárky.
18. 4. jsme si udělali
velikonoční
dopoledne.
Vyráběli
jsme
kuřátka
s piškotů, kandovaného ovoce a čokolády. Kuřátka jsme
připravovali pro malé koledníky, kteří nám od středy
zpříjemňovali každý den řehtáním ráno v poledne a večer.
Na pátek odpoledne jsme měli pro děti nachystaná kuřátka,
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malé občerstvení a velikonoční dárečky. Děti nám na oplátku za to zazpívali
velikonoční koledy a pořádně zařechtali.
Obyvatelé se sešli se sociální pracovnicí 21.4. na filosofickém
setkání na téma Velikonoce, kde si připomněli tradice a své mládí.
V úterý 29. 4. jsme s paní ředitelkou a sociální pracovnicí
debatovali o čarodějnicích a Filipojakubské noci. Dozvěděli jsme se,
že Filipojakubská noc je považována za nejmagičtější v roce. Kdysi
lidé věřili, že se na vršky kopců a hor slétávají čarodějnice na tajemné
sabaty, kde čarovaly. Proto se zapalovaly ohně, při nichž byla spálena
smolná košťata, která se vyhazovala do výšky. Popel z těchto ohňů
měl mít magickou moc pro úrodu. Povídání bylo moc zajímavé.
KVĚTEN: V květnu jsme na klubovně hráli hry, četli knížky
o Šumavě na pokračování. Máme
tyhle knížky moc rádi. Vyprávějí
o životě obyvatel, kteří žili na Šumavě
v 19. a na začátku 20. století. Také
jsme chodili na zahradu a obdivovat
rozkvetlé
květiny
a
stromy.
Na klubovně nás v květnu navštívil malý pudlík naší sociální
pracovnice a pobavil nás veselými kousky.
Obyvatelé se sešli se sociální pracovnicí 6.5.
na filosofickém setkání na téma krása, kterou bychom
měli vnímat všude kolem nás. 9.5. se obyvatelé sešli
na filosofickém setkání na téma hodnoty. 12.5. se
obyvatelé se sešli se sociální pracovnicí na filosofickém
setkání na téma život za 2. světové války.
12. 5. jsme společně nasázeli muškáty, afrikány a cínie
do truhlíků a květináčů a vyzdobili si tak náš krásný
domov. Měli jsme z toho obrovskou radost.
20.5. filosofické setkání na téma vzdělání. Zasmáli se při vzpomínkách na historky
ze školních lavic.
22. 5. se konala velká oslava 15. výročí založení Oblastní charity ve Strakonicích
a 10. výročí založení DKS svaté Anny. Narozeniny
společně oslavili obyvatelé, zaměstnanci a hosté.
Dopoledne nám pro zábavu a potěšení zahrál
na harmoniku p. Tomáš Kohout a odpoledne od
14.00h sloužil slavnostní mši Mons. Pavel Posád a P.
Petr Misař.
Obyvatelé se sešli 27.5. na filosofickém setkání
na téma víra. Obyvatelé kladně oceňují pravidelné
mše na domově.
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ČERVEN: V červnu jsme rádi poseděli na zahradě
v našem novém altánku. Na klubovně jsme četli
denně noviny a knihu na pokračování Pověsti
z Prácheňska. Háčkovali jsme a dělali koberce. Také
jsme si s chutí zpívali.
V pondělí a v pátek jsme si četli ze života svatých
nebo články s církevní tématikou. Podívali jsme se
na pohádky Jak se budí princezny a Nesmrtelná teta.
Obyvatelé se sešli se sociální pracovnicí 3.6. na
filosofickém setkání na téma zlo. 10.6. se sešli se sociální pracovnicí na filosofickém
setkání na téma horoskop. Obyvatelé oceňují, že jim pracovnice na klubovně čtou
každé ráno jejich horoskopy. 19.6. se sešli na filosofickém setkání na téma lhostejnost.
ČERVENEC: V červenci jsme hodně pobývali venku.
Na klubovně jsme luštili křížovky a hráli kvízovou hru
o filmech. Pro filmová dopoledne jsme si vybrali komedie
Světáci, Tonoucí se stébla chytá, povídání s herci o natáčení
filmů Slunce, seno …. a první díl známé trilogie Slunce, seno,
jahody.
SRPEN: 1.8. jsme si užili Dámskou jízdu a Pánský
klub.
5.8. jsme zabrousili do historie našeho domova.
Prohlíželi jsme si
fotky, které se zde nafotily
v uplynulých deseti letech. Jak to tady vypadalo a kdo
tady bydlel?
17.8. jsme se zúčastnili
Mše svaté u kapličky
v Sousedovicích.
22. 8. pořádala OCH Strakonice ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem Strakonice cvičnou
evakuaci. Všichni obyvatelé byli
evakuováni před domov a s nimi
samozřejmě i naše zvířátka - psi,
kocour a papoušci. Hasiči odnášeli z 2. patra zraněného a
evakuovali personál pomocí plošiny z terasy. Také předvedli
auto vybavené pro případ jakékoliv nebezpečné události.
Obyvatelé hasičům poděkovali a zatleskali. Akce byla
zajímavá, ale všichni si přejeme, aby k takové události ve
skutečnosti nikdy nedošlo.
Oblastní charita Strakonice zahájila 26. 8. provoz dětského koutku v DKS sv. Anny.
Sešlo se zde 11 dětí ve věku od jednoho do 12ti let. Děti slavnostně přestřihly pásku
a zazpívaly si s námi. Následovalo občerstvení a soutěž v kuželkách. Všichni se skvěle
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bavili. Cílem je, aby děti, které sem chodí, měly svůj
koutek na hraní. Dětský koutek je umístěn
na návštěvní terase ve druhém poschodí. Také rodiče
nebudou mít během návštěvy starosti, jak děti zabavit.
ZÁŘÍ: Protože bylo krásné „babí léto“, využívali jsme
každou chvilku k posezení
na zahradě. Na klubovně jsme se
zasmáli se u komedií S tebou mě
baví svět a Hrdinný kapitán Korkorán.
2. 9. nás navštívil ředitel hospice sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích PhDr. Robert Huneš a představil nám jejich zařízení.
17. 9. se sešly obyvatelky našeho domu na své Dámské jízdě. Daly si kafíčko,
zákusek a zazpívaly si své oblíbené lidové písničky.
6. 9. navštívil náš domov režisér Zdeněk Troška. Věnoval
nám knihy a videokazety, které určitě využijeme
při Filmových návratech.
26. 9. jsme se zúčastnili
výstavy
výrobků,
kterou
každoročně pořádá Domov pro
seniory Lidická ve Strakonicích.
30. 9. jsme si opékali špekáčky na zahradě DKS. Paní
ředitelka nám hrála na kytaru oblíbené písničky.
ŘÍJEN: Vyráběli jsme podzimní výzdobu, háčkovali, pletli koberečky a trénovali
paměť. V rámci Filmových návratů jsme si pouštěli filmy Léto s kovbojem, Mravnost
nade vše a Adéla ještě nevečeřela.
Opět jsme se zapojili do celostátní akce Pěškotours 2014. Od 1. do 31. října jsme
ušli 173, 263 m. Také jsme oslavili Týden sociálních
služeb týdnem otevřených dveří a výstavou výrobků našich
obyvatel.
Zúčastnili jsme se Sportovních her
seniorů v Domově pro seniory
Rybniční a moc jsme si to užili.
Máme velice rádi zvířátka. Proto jsme
přivítali příležitost pomazlit se na klubovně s krásnými bílými
štěňátky.
LISTOPAD: Vyráběli jsme výrobky z korálků, odlévali vosk na svíčky, připravovali
jsme vánoční výzdobu.
Opět jsme se zapojili jsme do projektu Senioři mezi námi. Jde o to správně vyluštit
křížovku. Jedna z našich uživatelek vyhrála krásnou cenu.
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V listopadu nás opustil pan farář Petr Misař, který byl přeložen
do Vimperka. Sloužil u nás mše několik let. Děkujeme mu a přejeme,
ať se mu v novém působišti daří. Mše svaté u nás v listopadu začal
sloužit pan farář Jan Turek.
V listopadu také probíhaly Filmové návraty. Velmi jsme se pobavili
u komedií Kameňák 1 a 2.
11. 11. nás navštívily Báby z Poříčí. Vždy se na jejich
návštěvu těšíme. Na závěr jejich vystoupení jsme si
společně zazpívali.
14.11. nás navštívili senioři z DS Lidická ze Strakonic.
Dali jsme si společně kávu, občerstvení, popovídali jsme
si a zazpívali si s harmonikou.
25.11. přijely s vánočním vystoupením děti z MŠ
Šumavská ze Strakonic.
PROSINEC: Vyráběli jsme vánoční výzdobu a vzpomínali na Vánoce, které jsme
prožívali. Pouštěli jsme si pohádky např. Princezna se zlatou hvězdou na čele, Byl
jednou jeden král, Šíleně smutná princezna, Nesmrtelná teta a Anděl Páně.
5. 12. Bylo veselo. Za pekelného hlomozu vletěli
do jídelny čerti. Pak přišel Mikuláš a anděl. Čerti
každému obyvateli přečetli jeho hříchy. Žádné
závažné tam ale nebyly, takže Mikuláš mohl všechny
podělit dárky. Na závěr přistoupil anděl, aby udělal
křížek na čelo a popřál hodně štěstí, zdraví a Božího
požehnání.
11.12. jsme se zapojili do akce Česko zpívá koledy.
Sešli jsme se na klubovně a s mnoha dalšími lidmi
v celé zemi jsme zpívali koledy, které nám zněly
z rozhlasu.
17. 12. jsme pekli linecké cukroví. Při té báječné vůni
jsme si zavzpomínali na to, jaké to u nás doma bývalo
o Vánocích.
24. 12. jsme
společně
s paní
ředitelkou usedli
ke štědrovečerní večeři. Vánoční atmosféru
podbarvily koledy v podání konzervatoristky sl.
Milanky Markovičové. Všichni měli velikou
radost z dárků.
30. 12. byla silvestrovská oslava – sešli jsme se
v jídelně a užili si oslavu Silvestra spojenou
s písničkami, vtipy a občerstvením.
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Tříkrálová sbírka 2014
Dne 14. ledna byl ukončen již
čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky
2014 v Oblastní charitě Strakonice.
Koledovalo se v 59 obcích do 76
pokladniček. Celkový výsledek
sbírky, kterou organizovala Oblastní
charita Strakonice byl 215 607 Kč. Podrobnosti o výtěžku sbírky v jednotlivých
obcích a Tříkrálovém koncertu naleznete na: http://charita-strakonice.cz/.
Za krásný výsledek děkujeme každému, kdo do sbírky finančně přispěl. Velký
dík patří všem lidem, kteří se na sbírce podíleli, zejména dobrovolníkům – koledníkům
a místním koordinátorům. Poděkování patří také paní Marcele Mikové a členům
pěveckých sborů Hlasoň, Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice a Fere Angeli
za jedinečný kulturní zážitek při jejich vystoupení na Tříkrálovém koncertu v pondělí
6. 1. 2014 v kostele sv. Markéty ve Strakonicích. Děkujeme Farnosti Strakonice
za poskytnutý prostor pro Tříkrálový koncert.
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 (65% celkového výtěžku se vrací do OCHS),
finanční prostředky nejsou určeny na mzdy. Nejméně desetina výnosu sbírky je
každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí, patnáct procent
pro charitní projekty a deset procent na režii sbírky (např.: kalendáře, cukříky, odměny
pro koledníky, kasičky, samolepky, propagace).

Koledování v Uzenicích a Uzeničkách na Blatensku
Přátelství násobí radost a dělí žal.
Bacon Francis
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Přehled činnosti jednotlivých služeb za rok 2014
Činnost Pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice v roce 2014
Středisko
pečovatelské služby

Počet
uživatelů *

Návštěvy
**

Hodiny
***

Dovozu či
donáška jídla

Velké
nákupy

95
78
36
84

4 515
788
863
2 649

1 551
328
334
1 100

12 354
10 789
4 729
9 645

86
0
5
6

Strakonice
Volyně
Osek
Blatná

* Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta služba, ** Počet návštěv v domácnostech uživatelů
*** Čas strávený s uživatelem (mimo dovozu nebo donášky jídla či velkého nákupu)

Kde byla pečovatelská služba v r. 2014 poskytována (míra poskytování v %)
Středisko
pečovatelské služby

Město
(10 -50 tis. obyvatel)

Město
(3 -10 tis. obyvatel)

Vesnická oblast

41
0
0
0

0
49
0
60

59
51
100
40

Strakonice
Volyně
Osek
Blatná

Dopravní prostředky využívané Pečovatelskou službou Oblastní charity
Středisko pečovatelské služby

Počet využitých vozů

Počet najetých km

4
2
1
3
10

46 140
19 700
18 400
45 830
130 070

Strakonice
Volyně
Osek
Blatná
Celkem

Činnost odborné sociální poradny v roce 2014
Počet klientů v roce 2014

Čas věnovaný přímé péči o klienta
Základní činnosti/hod
Fakultativní činnosti/hod

271

184
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Cílová skupina klientů odborné sociální poradny
Typ cílové skupiny

Klienti s chronickým onemocněním
Klienti se zdravotním postižením
Senioři
Věková skupina klientů poradny

Od 18 let
Senioři
28

Rozsah poskytování v %

10
20
70
Poznámka

osoby se zdravotním omezením
osoby nad 65 let

Poradenství v terénu
Dopravní prostředek

Počet ujetých km

1 automobil

7 500

Lokalita, kde byla poradenská činnost poskytována a míra poskytování v %:
Oblastní charita
Strakonice

Město
(10 -50 tis. obyvatel)

Město
(3 -10 tis. obyvatel)

Vesnická oblast

Odborné sociální
poradenství

40

20

40

Činnost Osobní asistence Oblastní charity Strakonice v roce 2014
Počet uživatelů*

Počet návštěv **

Počet hodin***

38

3 785

6 325

* Počet uživatelů, kterým byla v průběhu roku poskytnuta služba, ** Počet návštěv v domácnostech
*** Čas strávený s uživatelem

Lokalita, kde byla osobní asistence poskytována a míra poskytování v %:
Město (10 -50 tis. obyvatel)

Město (3 -10 tis. obyvatel)

Vesnická oblast

45

8
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Dopravní prostředky využívané Osobní asistencí OCHS v roce 2014
Dopravní prostředek

Počet ujetých km

1automobil

11 000

Dům klidného stáří sv. Anny Sousedovice - poskytování služby v roce 2014
Počet dnů provozování pobytové služby

365 dnů v roce

Počet uživatelů služby v roce 2014
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Dopravní prostředek

Počet ujetých km

2 automobily

12 771

Pokoje podle lůžek a sociálního zařízení
Celkový počet lůžek
Možnost vybavení pokoje vlastním nábytkem
Počet lůžek na pokoji
Sociální zařízení

1
1
2
2
4

29

ANO s jiným pokojem
NE
ANO
ANO s jiným pokojem
ANO

30
ANO
Počet pokojů tohoto typu

2
4
8
2
1

ZDROJE A VÝDAJE
Finanční zdroje 2014
Tržby z prodeje služeb
Příspěvky od dárců
Příspěvek na péči
Příspěvky od měst a obcí
Úřad práce
Provozní dotace MPSV
Nadace, granty
Ostatní
Finanční zdroje 2014

V tisících
6 134
323
2 513
135
317
5 234
291
446
15 393

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. 2014

V tisících
1 922
2 825
497
400
325
29
621
158
795
10 776
15 523

Hospodářský OCH výsledek za r. 2014

V tisících

Rentabilita (zisk/ztráta)
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Ztráta odráží výši odpisů dlouhodobého majetku.
Název služby
Dům klidného stáří sv.
Osobní
Anny asistence
Odborná sociální poradna
Pečovatelská služba
Pečovatelská
Strakonice služba Volyně
Pečovatelská služba Osek
Pečovatelská služba Blatná
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Příjmy celkem Výdaje celkem Výsledek
v tisících
9 740
1 392
382
1 066
832
577
1 402

v tisících
9 905
1 361
376
1 063
891
551
1 374

v tisících
-165
31
6
3
-59
26
28

V roce 2014 nás podpořili
Farnosti, sbírky:
Římskokatolická farnost Strakonice

Charita Česká republika - Tříkrálová
sbírka

Římskokatolická farnost
Blatná

Charita Česká republika - Postní almužna

Dárci:
Teplárna Strakonice

Jan Běhavý AUTOŠKOLA

Ježek software s.r.o.

KNÜRR s.r.o. Nišovice

Elektro Kadlec

Ing. Petr Kupka

Váchová – pedikúra

P. Novotný – voda, topení

UNITED BAKERIES, a.s.

Odborné učiliště
Strakonice

MADETA a.s, České
Budějovice
CUKREX, a.s., Praha
SNAPING České
Budějovice
Coca-Cola Hellenic
LAKMA Česká republika,
s.r.o.
Fair Credit international,
SE

JEDNOTA SD Volyně
EXVER FOOD, s.r.o.
GALAXIE pekařská a
cukrářská výroba
Dermacol
Krásná paní, s.r.o.
Metsä Tissue Slovensko
sro

ZO Českého svazu žen
Radomyšl
Pohostinství Drachkov
ATLANTIK PRODUKT
Třešňák, Příbram
KLAS pekárna, cukrárna
SVG., s.r.o, Strakonice
Česká podnikatelská
pojišťovna
Jan Becher – karlovarská
becherovka, a.s.
Rally Tans Katovice, o.s.,
Riverside Project

Soukromé osoby:
Eliáš David
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Ing. Jaroslav
Špeta

Novák
Roman

Jan Vojta

Kadlec
Michal

a další drobní
dárci

Poskytovatelé dotací a grantů:
Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Jihočeský kraj

Úřad práce České
republiky

Nadační fond

Výbor dobré vůle
nadace Olgy Havlové

Diecézní charita
České Budějovice

Města a obce:
Město Strakonice

Město Volyně

Město Sedlice

Obec Bělčice

Městys Čestice

Obec Jinín

Obec Lnáře

Obec Nihošovice

Obec Střelské Hoštice

Obec Uzeničky

Obec Velká Turná

Městys Katovice

Obec Chrášťovice

Městys Radomyšl

Obec Strunkovice nad
Volyňkou

Obec Hornosín

Obec Osek

Obec Krty-Hradec

Obec Bezdědovice

Vytiskla Tiskárna Kadečková, Strakonice.
Piktogramy k jednotlivým službám vytvořila Kateřina Turková.
Fotografie poskytl archiv Oblastní charity Strakonice.

32

