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Lípo, žlutě oděná,
podzimní večer plýtvá
tvým listovím,
tak rozmarně,
jak bych já plýtval Tvým
časem, abych Ti řekl,
jak vzácná duše jsi.
Jarmil Kratochvíl (86 let)
Foto je z retro kalendáře na r. 2016

Oblastní charita Strakonice
Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou
církve s vlastní právní subjektivitou. OCH Strakonice 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.
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Vážení přátelé,
v této výroční zprávě za r. 2015 naleznete informace o všech námi
poskytovaných službách. Snažíme se, aby naše služby poskytovaly pomoc
a podporu seniorům a osobám se zdravotním omezením v každé etapě jejich
života. V odborné sociální poradně můžeme doporučit vhodnou sociální službu
nebo poradit v oblasti sociálních dávek. Lidem, kteří potřebují pomoc menšího
rozsahu pomoc, nabídneme pečovatelskou službu (Strakonicko, Blatensko, Volyňsko,
Osecko). Tam kde je potřeba větší míra podpory, pomůže naše osobní asistence. A když již
člověk potřebuje nepřetržitou péči, nalezne ji v Domě klidného stáří sv. Anny
v Sousedovicích.
Také se zde dočtete o tříkrálové sbírce, přehled všech námi poskytovaných služeb, naleznete
i přehled nákladů a výnosů za uplynulý rok a zprávu auditora. Velký dík patří těm, kteří nás
v naší činnosti podporují. Jejich seznam naleznete v závěrečné části Chariťáčku.
Oblastní charita Strakonice usiluje o stálé zlepšování kvality poskytovaných služeb.
Samozřejmě, že vše je o lidech, a proto u nás nemůže pracovat každý. Všichni zaměstnanci
mají předepsané vzdělání a stále si je průběžně prohlubují. Obrovský důraz je kladen na
jejich lidské a morální kvality.
Mezi hlavní pracovní nástroje našich zaměstnanců patří empatie. Kdo pozná osudy
uživatelů, přestane řešit hlouposti. Tato práce dává člověku nadhled, pocit pokory a vděku
za to, co nám život přináší. Poskytuje možnost uvědomit si, že každá chvilka v našem životě
má obrovskou cenu. Začneme si vážit každého úsměvu, objetí, dobrého slova i blízkosti lidí,
které milujeme. Zjistíme, jak jsou důležité dobré vztahy podmíněné úctou člověka k člověku.
Začneme rozvíjet svoji toleranci a schopnost radovat se z maličkostí.
Pracovat v sociálních službách je poslání. Trápí mě, že veřejnost mnohdy netuší, jak musí
být morálně a odborně na výši každý náš pracovník. Také finanční ohodnocení těchto služeb
je poměrně nízké vzhledem k možnostem rozpočtu.
Ještě, že máme možnost vychutnat si i jiné formy odměny za tuto namáhavou práci. Tím je
například – životní zkušenost a osobnostní růst, poděkování, vděčnost, úsměv klienta, jeho
spokojenost a vyrovnanost, když vidíme fyzické či psychické zlepšení, když má klient radost
z naší přítomnost a když dobře spolupracuje rodina klienta. Všech našich zaměstnanců si
hluboce vážím a děkuji jim za to, že tuto práci dělají, a za to, jak ji dělají.
Bc. Olga Medlínová, DiS.,
ředitelka Oblastní charity Strakonice
a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny

Člověk je zvláštní tvor! Děsí ho, přichází- li o bohatství, avšak zůstává lhostejný
k tomu, že nenávratně míjejí dny jeho života.
Abú al Farah
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Pečovatelská služba – základní informace
Pečovatelská služba OCH 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 osoby.
Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.
Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 Pomoc při osobní hygieně 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 osobám se zdravotním omezením, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby. Tato pomoc je poskytována v domácnostech těchto osob.
Věková skupina: od 18 let věku
Komu je služba určena:
Senioři, osoby se zdravotním omezením a osoby s chronickým onemocněním.
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.
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Ceník Pečovatelské služby (platný od 1. 1. 2016)
Ceník je v souladu s vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., v platném znění.
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
120 Kč/hod
prostoru
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
130 Kč/hod
malování, úklid společných prostor)
Donáška vody
120 Kč/hod
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných
120 Kč/hod
zařízení
Běžné nákupy a pochůzky (včetně sepsání, nakoupení, donášky,
120 Kč/hod
vyložení, vyúčtování)
Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení
115 Kč/ úkon
domácnosti (včetně sepsání, nakoupení, donášky, vyložení, vyúčtování)
Praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy (mimo
70 Kč/kg
domácnost 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 orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 120 Kč/hod
doprovázení zpět
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Ceník fakultativních služeb (platný od 1. 1. 2016)
Fakultativní služby
Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice
(účtuje se počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se
neúčtuje strávený čas)
Přeprava věcí (osobním automobilem OCH Strakonice)
Aktivizace motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností
Pomoc při péči o domácí zvíře
Umytí jídlonosiče a termoobalu

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

Platné pro středisko Blatná: cena služby poskytované o sobotách je 130 Kč/hod.
*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.

Pečovatelská služba Blatná
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR: 1989357
Pečovatelská služba Blatná zahájila 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 Blatné
a v okolních obcích.
Kapacita služby:
100 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik). V jednom okamžiku lze
službu poskytnou maximálně 2 uživatelům současně. Ke službě jsou využívány
dva automobily.
Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž drobnými
pozornostmi, jež dojímají nebo překvapují.
Vladimír Neff
6

Oblast působení pečovatelské služby:
Blatná (Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov, Jindřichovice,
Milčice, Řečice, Skaličany), Bezdědovice (Dobšice, Paštiky), Bělčice
(Hoštišovice, Podruhlí, Újezdec, Záhrobí, Závišín), Bratronice (Klatovsko),
Březí, Buzice (Václavov), Čečelovice, Dobšice, Doubravice (Nahošín), Hajany,
Hlupín, Hornosín, Chlum, Chobot (Újezd u Skaličan), Chrást, Kadov (Pole,
Vrbno, Mračov, Lnářský Málkov) Kocelovice, Lažany, Lažánky, Lom
(Neradov, Míreč), Lnáře (Zahorčice), Mačkov, Mečichov, Myštice (Kožlí,
Laciná, Střížovice, Svobodka, Vahlovice, Výšice, Ostrov, Nevželice,
Dvořetice), Předmíř (Metly, Řiště, Zámlyni), Tchořovice, Sedlice (Dol,
Holušice, Mužetice, Němčice), Škvořetice (Pacelice), Třebohostice (Zadní
Zborovice), Uzenice, Uzeničky (Černívsko), Zaboří.
Po vzájemné dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné kapacity
služby i v jiných obcích.
Kontakt:
Vedoucí: Mgr. Kateřina Koutná, tel.: 380 830 305, 777 808 985
e-mail: pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz,
www. charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář: náměstí J. A. Komenského 1076, 388 01 Blatná

Kolektiv pečovatelské služby Blatná a Osek
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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 jednomu uživateli. Pečovatelská
služba v Oseku využívá 1 automobil.
Oblast působení pečovatelské služby Osek:
Brusy, Černíkov u Strakonic, Chrášťovice (Klínovice), Kbelnice, Osek
(Jemnice, Malá Turná, Petrovice, Rohozná), Radomyšl (Domanice, Kaletice,
Láz, Leskovice, Podolí u Strakonic, Rojice), Velká Turná.
Po vzájemné dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné kapacity
služby i v jiných obcích.
Kontakt:
Vedoucí: Mgr. Kateřina Koutná
tel.: 380 830 305, 777 808 985
Sociální pracovnice: Mašková Marie, DiS.
tel.: 775 319 898
pecovatelskasluzba.bl@charita-strakonice.cz
www. charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář:
Osek 109, 386 01 Strakonice
Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.
Louis Schmidt

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 na území Strakonicka.
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Kapacita služby: 90 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik).
V jednom okamžiku lze službu poskytnout maximálně čtyřem uživatelům. Ke
službě jsou využívány tři automobily.
Oblast působení pečovatelské služby Strakonice:
Strakonice (Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Strakonice I., II.,
Střela, Virt), Cehnice (Dunovice), Čejetice (Mladějovice, Sedlíkovice, Sedliště,
Sudoměř), Drachkov, Droužetice, Horní Poříčí (Dolní Poříčí), Jinín, Kalenice,
Katovice, Kladruby, Krejnice, Krty – Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice,
Miloňovice (Nová Ves, Sudkovice), Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice (Zadní
Ptákovice), Novosedly, Paračov, Pracejovice (Makarov), Přední Zborovice,
Přešťovice (Slatina), Radějovice, Radošovice (Kapsova Lhota, Milíkovice,
Svaryšov), Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice (Smiradice), Strašice
(Škůdra), Střelské Hoštice (Kozlov, Sedlo, Střelskohoštická Lhota), Štěchovice,
Štěkeň (Nové Kestřany, Vítkov), Třešovice, Únice (Hubenov), Volenice
(Ohrazenice, Tažovice, Tažovická Lhota, Vojnice), Zvotoky.
Po vzájemné dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné kapacity
služby i v jiných obcích.
Kontakty:
Vedoucí: Bc. Helena Turková, tel.: 383 325 808, 777 808 874
e-mail: turkova@charita-strakonice.cz
Sociální pracovník: Bc. Markéta Vlčková, tel.: 383 325 808, 776 808 841
e-mail: ps@charita-strakonice.cz
www.charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář: Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
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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 třem uživatelům. Pečovatelská
služba Volyně využívá 2 automobily.
Oblast působení pečovatelské služby Volyně:
Volyně (Starov, Zechovice), Čestice (Doubravice u Volyně, Krušlov, Nahořany,
Nuzín, Počátky, Střídka, Radešov, Prkošín), Doubravice (Nahošín), Drážov
(Dobrš, Kváskovice, Zálesí), Dřešín (Dřešínek, Hořejšice, Chvalšovice),
Hoslovice (Hodějov, Škrobočov), Hoštice, Kraselov (Lhota u svaté Anny,
Milčice, Mladotice), Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice (Jetišov),
Nová Ves (Lhota pod Kůstrým, Víska), Přechovice, Strunkovice nad Volyňkou,
Úlehle (Radkovice, Švejcarova Lhota), Vacovice, Zahorčice.
Po vzájemné dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné kapacity
služby i v jiných obcích.
Kontakty:
Vedoucí: Bc. Helena Turková
tel.: 383 325 808, 777 808 874
turkova@charita-strakonice.cz
Sociální pracovník:
Bc. Kateřina Bublíková
tel.: 777 808 947
psvolyne@charita-strakonice.cz
www.charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář:
Vimperská 595, 387 01 Volyně
Dobře žít znamená nežít pro sebe.

Rázus
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Osobní asistence
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů soc. služeb ČR:
9545331
Osobní asistence je terénní služba. Je poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba se poskytuje bez
časového omezení, v přirozeném domácím prostředí a při činnostech, které
osoba potřebuje. Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.
Poslání:
Posláním Osobní asistence Oblastní charity Strakonice 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.
Věková skupina:
od 18ti let
Komu je služba určena:
 Senioři
 Osoby se zdravotním postižením
 Osoby s chronickým onemocněním

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně
 pomoc při zajištění stravy
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Je možné využít jako fakultativní činnost dopravu osob.
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Oblast poskytování služeb:
Osobní asistenci poskytujeme na území Strakonicka a Volyňska.
Seznam obcí s územní působností Osobní asistence OCH Strakonice
Strakonicko:
Strakonice (Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Strakonice I., II.,
Střela, Virt), Cehnice (Dunovice), Čejetice (Mladějovice, Sedlíkovice, Sedliště,
Sudoměř), Doubravice (Nahošín), Drachkov, Drážov, Droužetice (Černíkov),
Horní Poříčí (Dolní Poříčí), Jinín (Zorkovice), Kalenice, Katovice, Kladruby,
Krejnice, Krty – Hradec, Chrášťovice (Klínovice), Kuřimany, Kváskovice,
Libětice, Mečichov, Miloňovice (Nová Ves, Sudkovice), Mnichov, Mutěnice,
Nebřehovice (Zadní Ptákovice), Novosedly (Sloučín), Paračov, Pracejovice
(Makarov), Osek (Jemnice, Malá Turná, Petrovice, Rohozná), Přední Zborovice,
Přešťovice (Slatina), Radomyšl (Domanice, Kaletice, Láz u Radomyšle,
Leskovice u Radomyšle, Podolí u Strakonic, Radomyšl, Rojice) Radějovice,
Radošovice (Kapsova Lhota, Milíkovice, Svaryšov), Rovná, Řepice, Skály,
Slaník, Sousedovice (Smiradice), Strašice (Škůdra), Střelské Hoštice (Kozlov,
Sedlo, Střelskohoštická Lhota), Štěchovice, Štěkeň (Nové Kestřany, Vítkov),
Třebohostice (Zadní Zborovice), Třešovice, Únice (Hubenov), Velká Turná,
Volenice (Ohrazenice, Tažovice, Tažovická Lhota, Vojnice), Zvotoky
Volyňsko:
Volyně (Starov, Zechovice), Čestice (Doubravice u Volyně, Krušlov, Nahořany,
Nuzín, Počátky, Střídka, Radešov, Prkošín), Doubravice (Nahošín), Drážov
(Dobrš, Kváskovice, Zálesí), Dřešín (Dřešínek, Hořejšice, Chvalšovice), Hlupín,
Hoslovice (Hodějov, Škrobočov), Hoštice, Kraselov (Lhota u svaté Anny,
Milčice, Mladotice), Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice (Jetišov),
Nová Ves (Lhota pod Kůstrým, Víska), Předslavice Přechovice, Strašice
Strunkovice nad Volyňkou, Úlehle (Radkovice, Švejcarova Lhota), Vacovice,
Zahorčice.
Cíle:
Uživatel žijící v přirozeném domácím prostředí. Uživatel žijící svým vlastním
životním stylem.
Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu.
Jiří Menzel
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Kapacita služby:
30 uživatelů (jedná se o počet aktivních smluv v daný okamžik) V jednom
okamžiku lze poskytnout službu osobní asistence maximálně šesti uživatelům
současně. O víkendech a svátcích lze službu poskytnout v jeden okamžik
maximálně jednomu uživateli. Ke službě využíváme dvě služební auta.
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.
Čas poskytování:
Pondělí – neděle: 6 h – 22 h
Pondělí – neděle: 22 h – 6 h ve výjimečných případech, dle individuální dohody
Kontakty:
Vedoucí služby: Bc. Helena Turková, tel. 383 325 808, mob.: 777 808 874,
e-mail: turkova@charita-strakonice.cz, www. charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář: Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Ceník Osobní asistence (platný od 1. 1. 2016)
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
V době od 22:00 h do 6:00 h (ve výjimečných případech 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.
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Činnost terénních služeb v roce 2015
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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 a pracovníci v sociálních
službách. 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
16

učinit uživatele služby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby.
Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu.
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. Pokud 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.
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Vybavení pro uživatele
Druh vybavení

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

Úhrady v DKS sv. Anny v Sousedovicích (platné od 1. 9. 2015)
Úhrada za ubytování
Druh pokoje
Jednolůžkový
Dvoulůžkový
Vícelůžkový

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
Celková
% rozdělení
cena
Celodenní 100
170
strava
19
32
Snídaně
44
75
Oběd
25
43
Večeře
20
2x svačina 12
cena oběda od dodavatele

Cena
potravin
115
17
61
25
12

170 Kč/den
Jiné náklady vzniklé
poskytovateli
55
15
14
18
8
18

Celková úhrada za jeden měsíc (strava a ubytování),
dle počtu kalendářních dní
Denní úhrada
Celkem za měsíc v Kč
Typ pokoje
(strava
28 dní 29 dní 30 dní
a ubytování)
10 360 10 730 11 100
Jednolůžkový
370 Kč
10 080 10 440 10 800
Dvoulůžkový
360 Kč
9 800 10 150 10 500
Vícelůžkový
350 Kč

31 dní
11 470
11 160
10 850

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,
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: tel.: 773 979 002,
e-mail: podatelna@charita-strakonice.cz
Ošetřující lékař: MUDr. Helena Kopecká, tel.: 383 393 120
www.charita-strakonice.cz
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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

20
30
40
40
25
20
100
200
30
30

Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/úkon

50
50
15
10

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)

25
3
5
30
200
1
5
25
10
10
30

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

Služby kadeřnice

dle skutečných nákladů

Služby pedikérky

dle skutečných nákladů

Revize elektrospotřebičů

dle skutečných nákladů

Je opravdovou úlevou, jestliže máme někoho, s kým můžeme sdílet své nitro,
komu můžeme otevřít srdce a svěřit mu svá tajemství.
Svatý Ambrož
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Přehled akcí v DKS za rok 2015
Pravidelné aktivity, kterých se obyvatele DKS zúčastňovali:
V pondělí Povídání s paní ředitelkou, kde si mohli promluvit o všem
z čeho mají radost, co je trápí a někdy třeba ,,jenom" o počasí.
V úterý Zpívánky, kde si obyvatelé zazpívali písničky nejen z mládí, zatančili
tanečky vsedě a procvičili si paměť s paní ředitelkou.
Ve středu Kondiční cvičení pod vedením vrchní sestry pí Polcové.
Ve čtvrtek Filmových návratů, kde byla opravdu pestrá nabídka filmů.
V pátek Mše svaté, která se koná v místní kapli v DKS.
Na klubovně jsme se věnovali čtení z novin, časopisů a knih na pokračování,
dále pak ručním pracím, výtvarným činnostem, výrobě z keramiky, trénování
paměti, stolním hrám a také vycházkám.
V průběhu týdne jsme měli i modlení a Hovory
o víře. Četli jsme si z bible evangelium a články
z křesťanských magazínů.
Pravidelně
a pedikérka.
Každé úterý
nákupy.

nás

navštěvuje

zajišťujeme

našim

kadeřnice
klientům

Po celý rok nám dělali společnost zvířecí
kamarádi: fenka Kámoška, malý pudlík Tinky,
kocour František, korela Kubík a andulka Pepík.
Leden
Nový rok jsme začali na klubovně vzpomínkami a rekapitulací roku loňského.
Následující dny jsme se věnovali čtení z novin i knih, hraní her a kvízů,
rukodělným i výtvarným činnostem.
V lednu jsme během filmových návratů shlédli filmy: Jak se budí princezny,
Ducháček to zařídí a detektivní příběhy Majora Zemana.
Tři králové nás tento rok navštívili v sobotu 3.1. Zazpívali nám koledu, dali
kalendářík, cukřík a hlavně požehnání na celý rok 2015.
9.1. se na nás přišla podívat skupinka 17-ti studentů z SOŠ sociální z Prachatic.
Obyvatelé nám 15.1. pomáhali s plány dětského karnevalu pro malé koledníky
z tříkrálové sbírky. Následující dny jsme vyráběli výzdobu na karneval.
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Únor
Začali jsme číst knihu Lorny Byrneové - Andělé v mých vlasech. U obyvatel
sklidila velký úspěch. Ani výzdobu na karneval jsme neošidili. Obyvatelé se rádi
zúčastnili výroby řetězů z barevného papíru a vzpomínali při tom na dětství.
6.2. se v jídelně Teplárny Strakonice uskutečnil DĚTSKÝ KARNEVAL
pořádaný OCHS. Byl uspořádán především jako odměna a poděkování pro děti,
které se v lednu zúčastnily tříkrálové sbírky. Byla pro ně připravena řada soutěží
a bohatá tombola. Velkou radost poté udělaly našim klientům fotografie
z karnevalu, kde viděli účastníky bálu v rozmanitých maskách. Během
filmových návratů jsme shlédli filmy: Marečku, podejte mi pero, Babička
a Jáchyme, hoď ho do stroje.
Masopustní průvod byl v DKS k vidění 14.2. Masky doktora, jeptišky, faráře,
šaška, kobyly, slámáka (panáka celého ze slámy) atd. nám přinesly spoustu
zábavy a dobré nálady. S maškarami jsme si zapívali, někteří i zatančili.
Březen
Věnovali jsme se výrobě velikonoční výzdoby. Např. jsme malovali kraslice,
vyráběli velikonoční košíčky a věnce.
10.3. u nás slavily všechny naše dámy Mezinárodní den žen. Každá si nechala
zahrát a zazpívat písničku, kterou má ráda. Pro radost dostaly obyvatelky
petrklíče v květináčích, které jim několik dní zdobily pokoje.
Dne 19.3. nám děti z MŠ Strakonice udělaly
velkou radost svým vystoupením na téma
jaro. Některé obyvatele jejich vystoupení
dojalo až k slzám.
24.3. nás navštívil pěvecký soubor Báby
z Poříčí. Zazpívaly nám pěkné písničky
a dokonce i písničky na přání. Obyvatelé si
pro ně připravili zajímavé otázky a užili jsme
si tak spoustu legrace. Z filmů jsme si tento
měsíc pustili: Jak jsem se stal psem,
Ducháček to zařídí a Anděl s ďáblem v těle.
Duben
Čekaly nás Velikonoce. 2.4. jsme si připomněli zvyky a tradice vážící se
k těmto svátkům. O den později, na Velký pátek, k nám přišli koledníci
a pořádně nám zařehtali řehtačkami. Za své vystoupení dostali občerstvení
a malé dárečky, které obyvatelé sami vyrobili.
16.4. si senioři sami zaseli šruchu a osázeli truhlíky muškáty. Při Filmových
návratech zhlédli obyvatelé film: Dívka v modrém, Chobotnice z II. patra, Hrbáč
a Návrat sedmé roty.
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Ani letos se nám nevyhnulo řádění
čarodějnic. Personál si připravil pro
obyvatele
zábavný
program.
Čarodějnický rej byl zakončen hrou
na harmoniku.
Květen
V květnu začalo všechno kvést
a obyvatelé se těšili z každého
kvítku, pozorovali stromy, rostliny i
ptactvo. Při pěkném počasí jsme
chodili na procházky nebo si poseděli
na zahradě v altánku za přítomnosti
fenky Kamči. Na klubovně jsme si
četli z tisku i časopisu "Setkání" a na pokračování jsme si četli zajímavosti
o hradech a zámcích v ČR.
26. 5. si obyvatelé mohli vzít do náruče panenku REBORN ( panenka vypadající
jako živé nemluvně). Připomněli si tak chvíle, kdy drželi své vlastní děťátko
v náručí. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek. Při Filmových návratech
jsme viděli filmy: Poslušně hlásím, Mezi námi zloději, Drahé tety a já a Zabil
jsem Einsteina.
Červen
Venku bylo opravdu velké horko. Na procházku jsme mohli chodit pouze
dopoledne, kdy bylo trochu chladněji. Při posezení venku jsme uvítali nový
velký slunečník a osvěžující vodní fontánku.
V pátek 5. 6.2015 se konala oslava jedenáctého výročí založení našeho Domu
klidného stáří svaté Anny.
Narozeniny
společně
oslavili
obyvatelé,
zaměstnanci a hosté. Paní
ředitelka připomenula, co
vše se dosud podařilo
v
domově
vylepšit,
a nastínila plány do
druhého
desetiletí.
Dopoledne nám pro zábavu
a potěšení zahráli manželé
Srnkovi
ze
Základní
umělecké školy ve Volyni.
Slavnostní mši svatou sloužil pan farář Jan Turek. Po celou dobu oslavy
probíhal Den otevřených dveří, spojený s výstavou ručních prací obyvatel DKS.
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18.6. nás potěšilo hudební vystoupení divadla Slunečnice - Brno. Poslechli jsme
si krásné písně staršího
data, které obyvatele
velice
potěšily.
24.6. jsme si poslechli
přednášku na téma
Požární
ochrana.
Táborák s opékáním
vuřtů se konal 29.6.
Zazpívali
jsme
si
spoustu pěkných písní
za doprovodu kytary.
Vůně opečených vuřtů
se linula zahradou
a obyvatelé s úsměvem
vzpomínali na léta, kdy
si opékali v ohništi brambory. 30.6. nás potěšila prohlídka starých fotografií,
která vyvolala mnoho vzpomínek.
Červenec
Začátkem měsíce jsme se s personálem
a obyvateli dohodli na podpoře sbírky
Kabelkového veletrhu. Zaměstnanci
přinesli šátky, kravaty a kabelky, které
nám obyvatelé pomohly třídit.
8.7. si obyvatelé zavzpomínali na vůni
a chuť letních jablíček. Tím vznikl
nápad, na upečení štrúdlu. Den poté
jsme plány realizovali. Štrúdl chutnal
náramně. Vzhledem k pěknému počasí
jsme často chodili na procházky nebo
jen tak poseděli venku na zahradě.
Na naše filmová dopoledne jsme si
tentokrát vybrali komedie: Trhala fialky
dynamitem a všechny díly známé
trilogie Slunce, seno ....
Radost nám udělala návštěva malých
štěňátek, která si mohli senioři pohladit
nebo i vzít do náruče. Těšila nás celé
odpoledne.
Na klubovně jsme si četli ze života svatých nebo články s církevní tématikou,
dále z denního tisku a knížky o Šumavě na pokračování. Poslouchali jsme lidové
písničky a zabývali se rukodělnou činností.
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Srpen
5.8. se nám na přispění Kabelkovému veletrhu od zaměstnanců a přátel sešlo
dost kabelek, kravat i šátků, proto jsme sbírku předali redakci Listů Strakonicka.
Obyvatelé se sešli na Dámské jízdě a Pánském klubu u zákusku a kávy si
poslechli pěkné lidové písničky. Na klubovně byli obyvatelé aktivní při výrobě
koberečků, háčkování i jiných rukodělných činnostech. Přečetli jsme si
zajímavosti z novin i aktuální články z církevních časopisů.
Počasí nám přálo, proto jsme chodili často na zahradu kontrolovat bylinky
a posedět v altánu.
16.8. se někteří obyvatelé rozhodli
zúčastnit Mše svaté u kapličky
v Sousedovicích. Atmosféra byla
velice příjemná i přes mírně deštivé
počasí.
Ve čtvrtek 17. 9. 2015 jsme se již
potřetí zúčastnili 15. ročníku
Sportovních her seniorů, které pořádá
Domov pro seniory Rybniční
Strakonice.
Do sportovního klání se zapojili
uživatelé z několika zařízení pro
seniory. Naše družstvo skončilo na devátém místě. Všichni jsme si užili krásný
den, sportovali jsme, pobavili se i jsme si zatančili a zazpívali.
Při filmových návratech si obyvatelé přáli shlédnout fotografie z čimelické
výstavy květin. Originální vazby, aranžmá a dekorace se nám velmi líbily.
V následujících týdnech jsme si prohlédli film: Císařův pekař a pekařův císař
a Strakonický dudák.
Září
Září v nás probudilo vzpomínky na školní léta. Všichni si rádi připomněli roky
ve školních lavicích, vzpomínali na spolužáky i učitele. Na klubovně jsme se
věnovali rukodělným činnostem, četli si zajímavosti z nových časopisů a knih
o přírodě.
Dne 8.9. jsme s obyvateli prohlíželi dokončené výrobky a připravovali je na
výstavu, která se konala v DD v Lidické ulici ve Strakonicích.
Dne 14.9. se konalo opékání vuřtů spojené se zpěvem táborových písní za
doprovodu kytary a vyprávěním humorných zážitků.
15.9. jsme si při Kavárničce zavzpomínali nad starými fotografiemi. Připraveno
bylo i pohoštění, voněla káva, a abychom si ještě více aktivovali smysly,
zkoušeli jsme si přivonět k různým druhům koření.
Ve čtvrtek 17.9. jsme se již potřetí zúčastnili 15. ročníku Sportovních her
seniorů, které pořádal DS Rybniční Strakonice. Do sportovního klání se zapojili
uživatelé z několika zařízení pro seniory. Všichni jsme si užili krásný den,
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sportovali jsme, pobavili se i jsme si zatančili a zazpívali. Při Filmových
návratech si obyvatelé přáli zhlédnout filmy: Léto s kovbojem, Obecná škola
a Šest medvědů s cibulkou.
Říjen
Venku se ochladilo, takže jsme se věnovali častěji než v létě, rukodělným
a výtvarným činnostem a výrobě z keramiky. Denně jsme si četli z novin
a nevynechali jsme ani hovory o víře a čtení církevních časopisů.
1.10. - 31.10. se konal 9. ročník pohybové
akce ,,Rotopedtours pěškotours". Pod heslem
"Každý ujde nebo ujede, co zvládne, každý
metr je úspěchem" se v DKS se zapojilo 20
klientů. Celkem ušli 104,5 km.
Každý
účastník obdržel medaili.
5.10. - 10.10. se konal sedmý ročník Týdne
sociálních služeb. V pondělí 5.10. se
uskutečnila přednáška o pozůstalosti a
dědickém řízení. Přednášel Mgr. Robert
Procházka a zúčastnit se mohla i veřejnost. V
úterý 6.10. proběhla ukázka hudebních
činností. Ve středu 7.10. se konala ukázka
kondičního cvičení. Ve čtvrtek 8.10. byl Den
otevřených dveří spojený s výstavou prací
seniorů.
V pátek byli všichni srdečně zváni na Mši svatou, která se konala v kapli DKS.
14. 10. 2015 jsme byli s našimi obyvateli pozváni na Vinobraní, které připravili
zaměstnanci Domova pro seniory v Lidické ve Strakonicích. Vyslechli jsme si
přednášku o víně, zahráli nám heligonkáři. Také jsme ochutnali výborné víno
a občerstvení. Z filmů si obyvatelé vybrali: Svatba
jako řemen, Fešák Hubert, Holka na zabití a dva
příběhy ze série detektivního seriálu Majora
Zemana.
Listopad
Za okny se ochlazovalo a obyvatelé se proto raději
věnovali tvoření na klubovně. Vznikaly pěkné
výrobky
z
keramiky,
dokončovali
jsme
rozpracované koberečky, háčkovali a pracovali
jsme s obyvateli na podzimní výzdobě v DKS.
11.11. jsme čekali
Martina na bílém koni.
Nepřijel! Obyvatelé usoudili, že i letošní Vánoce
budou na blátě. Po poradě s obyvateli vznikl
zajímavý nápad na kalendář s fotografiemi klientů. Paní ředitelka zajistila
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dekorace a fotografa. 20.11. se nápad zrealizoval. Pán v klobouku s hůlkou fotí
starým fotoaparátem. Rozesmáté seniorky a mezi nimi starý gramofon.
Seniorský pár se drží kolem ramen a vedle sebe má staré rádio. Nádherný portrét
ženy s plédem přes ramena .... To je jen malý výčet z pořízených obrázků.
Nikdo z obyvatel nezapomene na kouzelné chvíle, kdy byly nostalgické
fotografie pořizovány.
Z filmů jsme viděli: Zítra to, roztočíme drahoušku.., Co je doma to se počítá,
Pánové, Vesničko má středisková a Ryba na suchu. 27.11. se konala první
adventní mše.
Prosinec
4.12. mají svátek Barborky a tak i naši obyvatelé měli zájem o větvičky třešní.
Měli jsme jich plnou vázu. 5.12. k nám zavítali čerti s Mikulášem a andělem.
Obyvatelé si užili
zábavný
program
připravený
personálem.
Čerti
spustili
pořádný
rámus,
Mikuláš
všechny obdaroval
dárky a anděl dal
každému požehnání.
10.12. si obyvatelé
vybrali fotografie,
pořízené při focení
kalendáře. Na přání
klientů jsme připravili NOVOROČENKY s jejich vlastními fotkami. Měli tak
krásný Novoroční pozdrav pro své blízké.
Na klubovně jsme se věnovali rukodělným a výtvarným činnostem. Četli jsme si
z denního tisku, časopisů s vánoční tématikou i církevní měsíčník Setkání.
Připomněli jsme si zvyky a tradice spojené s vánočními svátky. Nevynechali
jsme ani všemi oblíbené téma - vyprávění o přípravě tradičních vánočních
pokrmů.
24.12. a je tady Štědrý den. Obyvatelé si dali opravdu záležet. Všichni se
převlékli do slavnostního oblečení a napjatě čekali na slíbené překvapení.
V jídelně měli připravenou slavnostní štědrovečerní tabuli s krásnou výzdobou,
rozkvetlými barborkami a rozsvíceným vánočním stromkem. Všude vonělo
jehličí a čerstvé řízky se salátem. Zazpívali jsme si vánoční koledy, pomodlili se
a paní ředitelka s obyvateli povečeřela. Po té všichni dostali dárky. Večer měl
kouzelnou atmosféru a ta k vánočním svátkům patří.
29.12. jsme si užili spoustu legrace při silvestrovské kavárničce. Pracovnice
DKS si připravily pro obyvatele zábavný program. Zazpívali jsme si veselé
písničky a všichni odcházeli s úsměvem na tváři. Nashledanou zase za rok... :-)
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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.
Poradenství
poskytujeme
ambulantně
(v
poradně)
i
v terénní
formě (v domácnostech uživatelů).
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
Základní sociální poradenství: Poskytnutí informací ohledně řešení nepříznivé
sociální situace klienta.
Odborné sociální poradenství:
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Zajištění navazujících služeb, předání kontaktů a informací na jiné odborné
sociální poradny. Pomoc s hledáním vhodných sociálních služeb, včetně
zprostředkování žádostí do pobytových zařízení, pomoc s jejich vyplněním
a případně doručením. Zajištění doprovodu klienta na úřady a do dalších
institucí.
• Sociálně terapeutické činnosti: Poskytnutí poradenství v oblasti práva,
sociálního zabezpečení např. dávek státní sociální podpory, pomoc v hmotné
nouzi, sociální služby (příspěvek na péči), dávky pro osoby se zdravotním
postižením. Zprostředkování žádostí ohledně získání dávek sociálního
zabezpečení, pomoc s vyplněním a doručením žádostí na Úřad práce.
Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek: Pomoc při získání vlastní
kompenzační pomůcky. Ukázka pomůcky z půjčovny. Zapůjčení pomůcky.
Předání kontaktů na organizace, kde je možné vyzkoušet, zapůjčit či koupit
kompenzační pomůcky.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí: Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. bydlení,
mezilidské 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.
Věková skupina: Od 18 let (v případě osob se zdravotním omezením)
Senioři (osoby nad 65 let)
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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 seniorů, osob se zdravotním omezením a členů rodin, pečující
o osobu blízkou. Pomoc klientovi při orientaci v jeho právech, oprávněných
zájmech a jeho povinnostech. Služba je poskytována na území Strakonicka
a Blatenska.
Komu je služba určena (cílová skupina): Seniorům a osobám se zdravotním
omezením. Poradenství je určeno také rodině a okruhu blízkých těchto osob.
Komu není služba určena: Osobám, které nejsou naší cílovou skupinou,
osobám s agresivními prvky chování (verbální i neverbální projevy agrese, křik,
výhružky, útočný postoj, ničení zařízení apod.), cizincům bez znalosti českého
jazyka.
Cíl odborné sociální poradny:
Naším cílem je aktivní klient schopný řešit své životní situace. Klient poučený
o svých právech a oprávněných zájmech.
Zásady:
Bezplatnost. Nestrannost. Respektování individuálních potřeb klienta.
Respektování volby klienta včetně zachování anonymity. Partnerský přístup.
Podpora samostatnosti klienta.
Kde nás najdete:
Blatná: Náměstí J. A. Komenského 1076, 388 01 Blatná
Vedoucí poradny/sociální pracovník: Mgr. Kateřina Koutná
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
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Provozní doba odborné sociální poradny
Ambulantní

Terénní

Pondělí 8:00 – 13:00 (Blatná)

13:00 – 16:00 (Blatná)

8:00 - 12:00 (Blatná)

12:00 – 16:00 (Blatná)

Úterý

8:00 - 12:00 (Blatná)

Středa

7: 00 – 12:00 (Strakonice)
12:30 – 15:00 (Strakonice)
Čtvrtek 7:00 – 12:00 (Strakonice)
Pátek

12:30 – 15:00 (Strakonice)

7:00 – 12:00 (Strakonice)

Fakultativní činností poradny je půjčování kompenzačních pomůcek.
Fakultativní činnost poskytujeme v návaznosti na odborné sociální poradenství
v oblasti kompenzačních pomůcek. Poradcův záměr je pomoci klientovi se
získáním pomůcky vlastní.

Kompenzační pomůcky k zapůjčení:
Pomůcky na WC

Pomůcky do koupelny

Polohovací lůžka a příslušenství

Invalidní vozíky
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Ceník kompenzačních pomůcek
kompenzační pomůcky

příspěvek
na příspěvek
údržbu Kč/den
Kč/měsíc

na

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

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

Chodítko čtyřkolové

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

Chodítko tříkolové
5 Kč/den
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

údržbu

150 Kč/měsíc

Antidekubitní matrace k lůžku 2 Kč/den
Antidekubitní matrace se
střídavým
tlakem
s
kompresorem
10 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

600 Kč/měsíc

Chodítka
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Tříkrálová sbírka
V lednu 2015 se celkem vybralo 236 434 Kč.
Děkujeme za podporu Tříkrálové sbírky. Děkujeme za pochopení, vstřícnost
a za ochotu pomoci ostatním.
Využití sbírky
Z celkového výnosu bylo 35% využito na
mezinárodní humanitární pomoc, charitní
projekty v rámci ČR a na režii sbírky (např.
kalendáříky, cukříky). Zbylých 65% využila
Oblastní charita Strakonice v roce 2015 na
zakoupení
kompenzačních
pomůcek
a křesílek pro Dům klidného stáří sv. Anny
v Sousedovicích
a
pro
půjčovny
kompenzačních pomůcek ve Strakonicích
a v Blatné.
Tříkrálový koncert
Díky Farnosti Strakonice, máme možnost pořádat Tříkrálové koncerty v Kostele
sv. Markéty ve Strakonicích. Jsme rádi, že nám zachovává již několik let přízeň
sbormistryně Mgr. Marcela Miková, PhD. s jejími sbory. Tříkrálový koncert je
vždy krásným kulturním zážitkem.
Koledníci a vedoucí skupinek
Poděkování patří také dětem, které chodily koledovat a ochotně a důstojně
prezentovaly Charitu ČR, jako poslové přinášející lidem radost a požehnání. Ani
pro vedoucí skupinek není lehký úkol věřit ve správnou věc a najít si čas.
Odměnou je radost ze společných zážitků, z toho, že někoho potěšili, někoho
dojali, a že dokáží přehlédnout, když někdo nemá pro sbírku pochopení.

Ruce prarodičů jsou jako konejšivé pohlazení oblíbené přikrývky. Obklopují
nás a zahřívají na duši i na srdci a při tom nás chrání před zimou a ostrými
hranami světa.
Hanoch McCarty
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V lednu 2016 se celkem vybralo 291 148 Kč.
Finanční prostředky byly v roce 2016 využity na částečné financování nákupu
vozu pro terénní pečovatelskou službu a pro zakoupení průmyslové pračky pro
Domov sv. Anny v Sousedovicích.

Charitní automobil je hrdý na lásku
Obyvatelé Strakonic a okolních obcí si mohli v posledních dnech povšimnout, že
se ulicemi pohybuje nový automobil Citroen Berlingo červené barvy, který hrdě
nese nápis Oblastní charita Strakonice.
Tento vůz ale říká ještě něco. Říká všem, že
je mezi námi mnoho lidí se srdcem na
správném místě, kterým není lhostejný osud
druhých. Automobil byl pořízen díky výtěžku
z Tříkrálové sbírky 2016. Z části výnosu
sbírky byla zakoupena průmyslová pračka
pro Dům klidného stáří sv. Anny, která vydrží časté praní na rozdíl od praček
pro domácnost. Ze zbytku výnosu byl zhruba z poloviny zafinancován nákup
nového automobilu pro Pečovatelskou službu Strakonice.
Až toto auto uvidíte, zaposlouchejte se, třeba uslyšíte jeho výpověď. Vypovídá
o tom, že jsou mezi námi dobří lidé. Že poskytuje pomoc tam, kde je jí potřeba.
Že ve chvíli, kdy budete potřebovat pomoc i Vy, najde se určitě dostatek lidí,
kteří podpoří její uskutečnění. A co koledníčci, kteří obětavě chodili po domech,
aby pomáhali? Ti dostali poděkování díky volnému vstupu na jeden celý den do
letního areálu STARZ Strakonice či na Plovárnu Blatná, podle toho, kde to mají
blíže. Tímto chceme poděkovat také oběma těmto institucím za vstřícnost
a podporu. Je úžasné, když je láska chápána v její nejzákladnější podobě – tedy
láska člověka k člověku. (om)

V roce 2015 nás podpořili
Poskytovatelé dotací a grantů:

Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Města a obce:
Město Strakonice
Městys Čestice
Obec Čejetice
Obec Lnáře
Obec Droužetice
Obec Němčice
Obec Kocelovice
Obec Pracejovice
Obec Bělčice
Obec Přední Zborovice

Město Volyně

Město Sedlice

Městys Radomyšl
Obec Bezdědovice
Obec Nihošovice
Obec Velká Turná
Obec Kadov
Obec Osek
Obec Mačkov
Obec Chrášťovice

Městys Katovice
Obec Jinín
Obec Střelské Hoštice
Obec Hoštice u Holyně
Obec Myštice
Obec Hornosín
Obec Škvořetice
Obec Hoslovice
Obec Strunkovice nad Volyňkou

Farnosti:
Římskokatolická farnost Strakonice

Římskokatolická farnost Blatná

Sbírky:
Charita ČR - Tříkrálová sbírka

Charita ČR - Postní almužna

Dárci:
Ladislav Vrkoč, elektro revize
Ing. Petr Kupka
ZO Českého svazu žen Radomyšl
AGAR spol. s r.o., Blatná
Autobazar Polák

Jan Běhavý AUTOŠKOLA
Teplárna Strakonice
Nadační fond občanům Prácheňska
Ing. Jaroslav Špeta
Leifheit

Soukromé osoby:
Eliáš David
Ivana Krausová
EXVER FOOD s.r.o.
SNAPPING s.r.o.
S.V.G. s.r.o.
Odborné učiliště Strakonice
GARANT FOOD SERVICE Praha
ATLANTIK PRODUKT Třešňák
Petr Novotný – voda, topení

Tomáš Kohout
Zlata Váchová
KLAS – Pekárna, cukrárna
GALAXIE
MADETA a.s.
DUDÁK Měšťanský pivovar
UNITED BAKERIES, a.s., Praha
ZEMCHEBA, s.r.o., Chelčice
a další drobní dárci
34
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ZDROJE A VÝDAJE
Finanční zdroje 2015
Tržby z prodeje služeb
Příspěvky od dárců
Příspěvek na péči
Postní almužna
Tříkrálová sbírka
Příspěvky od měst a obcí
Úřad práce
Provozní dotace MPSV
Granty
Ostatní
Finanční zdroje 2015

V Kč
6 450 343
95 462
2 612 681
7 500
98 490
155 500
311 448
5 815 600
405 000
815 069
16 767 093

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. 2015

V Kč
1 596 388
2 935 806
535 175
389 670
389 902
670
545
19 258
519 543
175 111
751 147
11 998 268
16 530 462

Hospodářský OCH výsledek za r. 2015
Rentabilita (zisk/ztráta)

236 631
1

Název služby
Příjmy celkem Výdaje celkem Výsledek
10 741 933
10 632 423
109 510
Dům klidného stáří sv. Anny
1 557 217
1 513 660
43 557
Osobní asistence
419 344
414 211
5 133
Odborná sociální poradna
1 238 543
1 234 162
4 379
Pečovatelská služba Strakonice
982 113
981 600
513
Pečovatelská služba Volyně
645 358
623 788
21 570
Pečovatelská služba Osek
1 182 585
1 130 616
51 969
Pečovatelská služba Blatná

Neodpoutávej se nikdy od svých snů! Když zmizí, budeš dál existovat,
ale přestaneš žít.
Mark Twain
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