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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.

Usmívej se na sebe. Usmívej se na svou manželku, usmívej se na svého manžela,
usmívej se na své děti, usmívej se na druhého bez ohledu na to, kdo to je. To ti
pomůže růst v lásce k druhým.
Matka Tereza
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Vážení přátelé,
každý kalendářní rok zahajujeme jednou z největších charitních akcí, a to je
tříkrálová sbírka. Koledníčci přijdou předat lidem požehnání a popřát jim hodně
štěstí a zdraví do nového roku. Lidé se na ně mile dívají a vstupují tak do nového roku
s úsměvem.
Dalším rozměrem tříkrálové sbírky je to, že lidé, pokud chtějí, mohou přispět
na činnost charity. V posledních letech jsme finance ze sbírky využili převážně na nákup automobilů
pro terénní služby. Pečovatelskou službu a osobní asistenci poskytujeme v mnoha obcích a území
se stále rozrůstá. Rostoucí zájem o služby klade také rostoucí nároky na automobily. V našem
vozovém parku máme 13automobilů, z toho 6 je starších 10ti let. Denně tato auta najedou
v průměru 654 km. Opravy starších vozů výrazně zasahují do provozního rozpočtu. Sbírka je
prakticky jedinou možností, kde lze získat finance na investice, tedy na nákup automobilů. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří se na sbírce podílejí a těm, kteří nám pomáhají svým příspěvkem. Velice
si toho vážíme. Více se o tříkrálové sbírce dočtete zde v Chariťáčku na str.33.
Dále bych chtěla využít tohoto místa pro poděkování všem našim zaměstnancům za to, že u nás
pracují a za to, že pracují s velkým nasazením a láskou k lidem. Bez lásky se tato práce dělat nedá.
Postavení pracovníků v sociálních službách je společností stále podceňováno a nedoceňováno.
Pracovníci v sociálních službách jsou kvalifikovaní profesionálové. Musejí splňovat povinné
vzdělání v souladu se Zákonem o sociálních službách a každý rok absolvují 24 hodin celoživotního
vzdělávání. Navíc musejí být vysoce eticky a morálně na výši. Přesto jsou platy těchto pracovníků
dlouhodobě podhodnoceny. Výše jejich platů závisí na výši dotace z Ministerstva práce a sociálních
věcí, kterou přerozděluje Jihočeský krajský úřad.
Tato práce je náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Setkáváme se s nejrůznějšími lidskými osudy,
s nejrůznějšími povahami a přístupy. Ale právě proto, že se naši zaměstnanci stále průběžně
vzdělávají i v oblasti komunikace, jednání s uživateli atd., zvládají všechny tyto nelehké situace
s respektem a grácií.
Sehnat zaměstnance pro tuto profesi není vůbec snadné. Jsou na ně kladeny vysoké nároky
(pracovní i etické).
Oblastní charita Strakonice poskytuje podporu seniorům, osobám se zdravotním omezením, osobám
s chronickým omezením, ale i seniorům vyžadujícím pravidelnou pomoc druhé osoby. Poradenství
o sociálních dávkách, sociálních službách atd. poskytujeme ve dvou odborných sociálních
poradnách ve Strakonicích a Blatné. Lidem, kteří potřebují pouze občasnou pomoc druhé osoby,
pomáháme prostřednictvím našich pečovatelských služeb, které pokrývají Strakonicko, Volyňsko,
Osecko a Blatensko. Jezdíme i do těch nejmenších obcí, aby lidé za pomoci našich služeb mohli co
nejdéle zůstat doma, ve svém přirozeném prostředí.
Těm, kteří potřebují vyšší míru podpory, můžeme nabídnout osobní asistenci. Je to též terénní
služba, která je ale poskytována bez omezení místa a času (tedy i večer či o víkendech a svátcích).
Do domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích přicházejí senioři, kteří již potřebují pravidelnou
pomoc druhé osoby. Zde je péče poskytována nepřetržitě.
Jsme tedy schopni pomoci lidem z našich cílových skupin od prvního kontaktu až do doby, kdy
potřebují nepřetržitou péči. Právě provázanost našich služeb je pro uživatele velkou výhodou.
V charitě pracuji od března 1999 a mám obrovské štěstí, že mě tato práce baví a naplňuje. Starosti
s financováním, se zaměstnanci, se stavbou domova atd. nejsou ničím proti tomu, když vidím naše
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uživatele spokojené a usměvavé, když vím, kolika lidem jsme pomohli, a pomáháme.
Život má smysl jen tehdy, když se prožije. Každá minuta a každý úsměv, každá, i ta nejmenší radost,
činí život plnohodnotným.
Jsem velmi vděčná těm, kteří to cítí také tak a pomáhají nám – podporovatelé, obce, farnosti,
dobrovolníci, přátelé, rodiny klientů i zaměstnanců atd.
Není pravda, že v dnešní době ubývá dobrých a srdečných lidí. Jenom potřebují příležitost a místo,
aby svá srdce mohli otevřít. I to poskytuje naše charita.
Všem čtenářům přeji hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání.
A také hezké chvilky při čtení našeho Chariťáčku.
Bc. Olga Medlínová, DiS.,
ředitelka Oblastní charity Strakonice
a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny

Poděkování za vynikající realizaci projektu
Ředitelka Oblastní charity Strakonice Olga
Medlínová obdržela v pondělí 23. 5. 2016 od Výboru
dobré vůle Olgy Havlové poděkování za vynikající
realizaci projektu.
Předání se uskutečnilo v rámci slavnostního udílení
Ceny Olgy Havlové v Galerii Mánes v Praze.
Poděkování jí předala předsedkyně správní rady
nadace MUDr. Milena Černá.
Přítomna byla též ministryně
práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová-Tominová. Slavnostní
večer moderovala Eva Holubová. "S nadací spolupracujeme od r. 2002.
Díky ní se podařilo zahájit výstavbu Domu klidného stáří sv. Anny
v Sousedovicích. Od té doby nám již mnohokrát přispěla, a to nejen na
domov, ale i na terénní služby. Tohoto ocenění si velice vážím," uvedla
Foto: archiv OCHS
Olga Medlínová

Objeví-li se na světě skrze člověka trochu více lásky a dobroty, trochu více
světla a pravdy, měl život smysl.
Alfred Delp
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Pečovatelská služba – základní informace
Pečovatelská služba OCH Strakonice je registrovaná terénní služba
poskytovaná na území Blatenska, Oseku, 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

Cílová skupina:
 senioři
 osoby se zdravotním postižením
 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

Zkušenost není to, co člověka potká, ale jak člověk naloží s tím, co ho potkalo.
Aldous Huxley

5

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY (PLATNÝ OD 1. 1.2016)
PRO STŘEDISKA: STRAKONICE, VOLYNĚ, OSEK
(V SOULADU S VYHLÁŠKOU MPSV Č. 505/2006 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ)
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
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zajištění stravy - cena stravného dle odběrního místa
Dovoz nebo donáška jídla (včetně zapůjčení jídlonosičů s termoobaly)
Pomoc při přípravě jídla a pití
Příprava a podání jídla a pití
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti (např. utření prachu, vytření či vysátí podlahy, praní
a žehlení prádla v domácnosti uživatele)
Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónní úklid, úklid po malování, úklid
společných prostor)
Donáška vody
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
Běžné nákupy a pochůzky (včetně sepsání, nakoupení, donášky, vyložení, vyúčtování)
Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti (včetně
sepsání, nakoupení, donášky, vyložení, vyúčtování)
Praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy (mimo domácnost uživatele)
Praní a žehlení drobného osobního prádla, popř. jeho drobné opravy (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 doprovázení zpět

Cena*
120 Kč/hod
120 Kč/hod
120 Kč/hod
120 Kč/hod
120 Kč/hod
120 Kč/hod
120 Kč/hod

25 Kč/úkon
120 Kč/hod
120 Kč/hod
120 Kč/hod
130 Kč/hod
120 Kč/hod
120 Kč/hod
120 Kč/hod
115 Kč/ úkon
70 Kč/kg
70 Kč/kg

120 Kč/hod

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

Kontakty:
Mgr. Kateřina Koutná, vedoucí služby
tel.: 380 830 305, mob.: 777 808 985
Marie Mašková, DiS., sociální pracovnice/pečovatelka,
mob.: 775 319 898
e-mail: koutna@charita-strakonice.cz
www.charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář: Osek 109, 386 01 Strakonice
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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.
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby.

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.

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:
Mgr. Kateřina Koutná, telefon: 380 830 305, mobil: 777 808 985
email: koutna@charita-strakonice.cz
www. charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář: náměstí J. A. Komenského 1076, 388 01 Blatná

Umírá člověk – někde vedle nás …
Já právě ale nějak nemám čas,
v starostech, v práci v neustálém hluku
do vzdutých vln mu pomocnou podat ruku
Já nemám čas…
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Byl jednou Jeden – ten měl vždycky čas…
Svou smrtí na kříži přišel nás…
Do hříchu, bolesti, vřavy i zábav hluku –
přes věky podává svou probodenou ruku
Má pro nás čas
Věra Gajdošíková

CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBLASTNÍ CHARITY STRAKONICE

pro středisko: Blatná (platný od 1. 3. 2017)
(V SOULADU S VYHLÁŠKOU MPSV Č. 505/2006 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ)
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
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
Pomoc při použití WC
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zajištění stravy - cena stravného dle odběrního místa
Dovoz nebo donáška jídla (včetně zapůjčení jídlonosičů s termoobaly)
Pomoc při přípravě jídla a pití
Příprava a podání jídla a pití
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti (např. utření prachu, vytření či vysátí podlahy, praní
a žehlení prádla v domácnosti uživatele)
Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónní úklid, úklid po malování, úklid
společných prostor)
Donáška vody
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
Běžné nákupy a pochůzky (včetně sepsání, nakoupení, donášky, vyložení, vyúčtování)
Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti (včetně
sepsání, nakoupení, donášky, vyložení, vyúčtování)
Praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy (mimo domácnost uživatele)
Praní a žehlení drobného osobního prádla, popř. jeho drobné opravy (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 doprovázení zpět
CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB PLATNÝ OD 1. 3. 2017
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
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Cena*
10 Kč/5 min
10 Kč/5 min
10 Kč/5 min
10 Kč/5 min
10 Kč/5 min
10 Kč/5 min
10 Kč/5 min

25 Kč/úkon
10 Kč/5 min
10 Kč/5 min
10 Kč/5 min
10 Kč/5 min
10 Kč/5 min
10 Kč/5 min
10 Kč/5 min
115 Kč/ úkon
70 Kč/kg
70 Kč/kg

10 Kč/5 min
Cena*
10 Kč/km
15 Kč/km
10 Kč/5 min
11 Kč/5 min
25 Kč/úkon

Cena úkonů je stanovena za dobu 5 minut. Výše ceny se poměrně navyšuje podle skutečně
spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Účtuje se úhrada za každých započatých
5 minut 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 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.

Kapacita služby:
100 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 dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné kapacity služby i v jiných obcích.
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Kontakty:
Vedoucí: Bc. Helena Turková, tel.: 383 325 808, 777 808 874
e-mail: turkova@charita-strakonice.cz
Sociální pracovník: Radka Pechová, DiS. tel.: 383 325 808, 776 808 841
e-mail: pechova@charita-strakonice.cz
www.charita-strakonice.cz

Kontaktní kancelář: Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice

Nové automobily požehnal P. Dvořák.
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:
100 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.
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Kontakty:
Vedoucí: Bc. Helena Turková
tel.: 383 325 808, 777 808 874
turkova@charita-strakonice.cz
Sociální pracovník:
tel.: 777 808 947
psvolyne@charita-strakonice.cz
www.charita-strakonice.cz

Kontaktní kancelář:
Vimperská 595, 387 01 Volyně

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.

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 tři služební auta.

12

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.

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,
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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.

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)
(V SOULADU S VYHLÁŠKOU MPSV Č. 505/2006 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ)
Základní činnosti osobní asistence
Cena*
Pracovní dny od 6:00 h do 22:00 h
120 Kč/hod
Víkendy a svátky od 6:00 h do 22:00 h
130 Kč/hod
V době od 22:00 h do 6:00 h (ve výjimečných případech dle individuální
130 Kč/hod
dohody)
Fakultativní činnosti
Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje se počet
10 Kč/km
km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje strávený čas)
*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.

Čas prý se rovná v ceně penězům, ano, ale peníze nerovnají se času. Bez peněz
možno vždy ještě mnoho učinit, bez času nic.
Jan Neruda
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VÝSLEDKY ČINNOSTI TERÉNNÍCH SLUŽEB 2016

Počet uživatelů terénních služeb celkem 332
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POČET UŽIVATELŮ PODLE LOKALITY

POČET NAJETÝCH KILOMETRŮ CELKEM 164 713
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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 za čtrnáct dní.

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.

Cílová skupina (okruh osob, kterým je služba určena)
Osoby závislé na pravidelné pomoci jiné osoby (vyjma vrozených poruch zraku
a sluchu).
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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.






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
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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 170 Kč/den
Celková úhrada za jeden měsíc (strava a ubytování),
dle počtu kalendářních dní
Typ pokoje

Denní úhrada
(stravaa ubytování)

Celkem za měsíc v Kč
28 dní

29 dní

30 dní

31 dní

Jednolůžkový

370 Kč

10 360

10 730

11 100

11 470

Dvoulůžkový

360 Kč

10 080

10 440

10 800

11 160

Vícelůžkový

350 Kč

9 800

10 150

10 500

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: medlinova@charita-strakonice.cz

Sociální pracovnice:
Aneta Šímová, DiS.,
tel.: 383 327 459, 777 808 847,
e-mail: simova@charita-strakonice.cz

Vrchní sestra:
Jana Polcová, tel.: 383 325 692, 773 979 003,
e-mail: polcova@charita-strakonice.cz

Sesterna:
tel.: 383 325 695, 777 808 912,

Hospodářka:
Monika Dvořáková,
tel.: 383 325 783, 773 979 001,
e-mail: dvorakova.monika@charita-strakonice.cz

Účetní:
Marie Hermanová, tel.: 383 327 457, 777 808 871,
e-mail: hermanova@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
D 1.1.2014
Používání mikrovlnné 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

Nejen očima a ušima vede cesta k člověku, ale také srdcem a citem.
Jan Werich
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Přehled akcí za rok 2016
Obyvatelé se mohli pravidelně zúčastnit:
 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 Zpívánek, kde si obyvatelé zazpívali písničky nejen z mládí, zatančili tanečky
vsedě s paní ředitelkou a pracovnicemi DA
 ve středu Kondičního cvičení pod dohledem vrchní sestry pí Polcové
 ve čtvrtek Filmových návratů, kde byla i letos pestrá nabídka filmů
 pátky jsou věnované Mši svaté, která se koná v místní kapli v DKS
V klubovně jsme se věnovali ručním pracím, výtvarným činnostem, výrobě z keramiky nebo
samotvrdnoucí hmoty, čtení z novin, časopisů a knih na pokračování, trénování paměti, dále
stolním i slovním hrám. Jakmile bylo hezké počasí, chodili jsme na vycházky a poseděli
na zahradě.
V průběhu týdne jsme
měli modlení a Hovory
o víře společné nebo
v soukromí pokoje
obyvatele. Četli jsme si
z bible
evangelium
a články z křesťanských
magazínů.
Pravidelně pro nás
připravuje pásmo písní a básniček MŠ Šumavská a navštěvuje
nás s krásnými lidovými písničkami lidový soubor Báby z Poříčí.
Letos nás potěšilo i vystoupení mladé dudačky Nikoly Švecové
z Novosedel. Těšíme se také pravidelné návštěvě kadeřnice
a pedikérky. Každé úterý zajišťujeme našim klientům nákupy.
Po celý rok nám dělali společnost zvířecí kamarádi: malý pudlík Tinky, kocourek Fanoušek,
korela Kubík a andulka Pepíno. Postarší psí dáma, fenka
Kámoška si užívá spokojeného ,,důchodu".
Zkrášlit zahradu nám pomáhá dobrovolnice a nadšená
zahradnice z Novosedel paní Růžena Samcová.

Leden
Nový rok jsme začali v klubovně vzpomínkami na loňský
rok. Následující dny jsme se věnovali čtení z novin
i knih, hraní her a kvízů, rukodělným i výtvarným
činnostem.
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V lednu jsme během filmových návratů shlédli filmy: Anděl na horách, Dovolená s Andělem,
Císařův pekař I. i II. díl. Každé pondělí si mohli obyvatelé popovídat na jakékoliv téma s paní
ředitelkou a v úterý jsme se těšili na Zpívánky. Tři
králové nás tento rok navštívili v sobotu 2.1. Zazpívali
nám koledu, dali malý kalendář, cukřík a hlavně
požehnání na celý rok 2016.
Každou středu jsme cvičili v rámci naší aktivity
Kondiční cvičení s vrchní sestrou. Týden nám uzavírala
Mše svatá, která se koná vždy v pátek od 14:00hod.
Tento měsíc jsme měli Kavárničku s hudbou
a písničkami. Bylo to příjemné posezení a zároveň
oslava krásných 90. narozenin jedné naší obyvatelky.

Únor
Únor začal další oslavou. Manželský pár, který bydlí
v DKS druhým rokem, oslavil nádherné výročí 69 let
společného života. Překvapením, které si pro oslavence
připravily pracovnice DA, byl slavnostně prostřený stůl
s kyticí růží a slavnostním porcelánem. Společný oběd udělal manželům velkou radost
a přišly i slzy dojetí. 6.2. naše obyvatele v DKS navštívil Masopustní průvod. K vidění byly
masky doktora, jeptišky, faráře, šaška, včelího medvídka, kobyly, obdivovali jsme slámáka
(panáka celého ze slámy)atd. Přinesli spoustu zábavy a dobré nálady. S maškarami jsme si
pěkně zapívali.
17.2. jsme připravovali s klienty dárky do tomboly na plánovaný ples SDH v Sousedovicích .
Dále jsme si četli z denního tisku a časopisu "Setkání". Během filmových návratů jsme shlédli
filmy: Zítra to roztočíme, drahoušku, Co je doma, to se počítá, Sestřičky a Jak se budí
princezny. Na přání obyvatel jsme si na konec února připravili Pohádkový týden. Četli jsme si
pohádky od různých autorů: Božena Němcová, bratři Grimmové, H. Ch. Andersen atd.
Připomněli jsme si i životopisy některých pohádkových autorů. Obyvatelům se celotýdenní
program velmi líbil, proto jsme přislíbili akci zopakovat.
I tento měsíc byla vysoká účast, jako každý pátek, na
Mši svaté.

Březen
Objevilo se sluníčko, a tak jsme opět začali s obyvateli
chodit ven a těšit se z krásy jara. Tento měsíc jsme
s obyvateli věnovali herci Tomáši Holému, který je
v tomto měsíci narozen. Našim klientům mladý herec
doslova učaroval. Četli jsme si jeho kratičký,
ale bohatý, životopis a pustili jsme si filmy, kde hrál
hlavní roli. Dále jsme se věnovali výrobě velikonoční
výzdoby: malovali jsme kraslice, vyráběli velikonoční
košíčky a věnce, připravili jsme si několik dekoračních
květinových váz.
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8.3. u nás slavily všechny naše dámy Mezinárodní den žen. Každá z žen si nechala v rámci
Zpívánek zahrát a zazpívat písničku, kterou má ráda. Pro radost dostaly obyvatelky, na jejich
přání, červené karafiáty, které jim několik dní dělali radost na pokojích.
Dne 22.3. nám děti z MŠ - Šumavská Strakonice udělaly velkou radost svým jarním
vystoupením. Měly připravené krásné pásmo básniček a písniček. Obyvatele jejich vystoupení
velmi potěšilo. Za krásné vystoupení jsme dětem předali drobné dárečky.
Konec týden se nesl ve velikonočním duchu
(zvyky a tradice nevyjímaje)
25.3. na Velký pátek naše obyvatele potěšili
koledníci ze
Sousedovic
a
pořádně
zařehtali
řehtačkami.
Také celý
březen jsme
nezaháleli a cvičili s míčem i obručí s naší vrchní
sestrou. Z filmů jsme si tento měsíc pustili filmy
s Tomášem Holým: Pod Jezevčí skálou, Jak vytrhnout
velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny.

Duben
Naši senioři si sami zasázeli drobné sazeničky šruchy
do truhlíků a osázeli truhlíky i muškáty a afrikány. Snad
nám zase letos pěkně pokvetou a budou nás těšit celé
léto. Také jsme se těšili z květin na naší zahradě.
V klubovně jsme četli z tisku i časopisu "Setkání" a věnovali se rukodělné činnosti i výrobě
dárků pro pěvecký soubor.
19.4. nás navštívil pěvecký soubor Báby z Poříčí. Zazpívaly nám pěkné písničky a byly
i písničky na přání. Na obyvatelích byla vidět radost.
Po vystoupení dostal pěvecký soubor malé dárečky. 21.4.
jsme si připravili předmájové posezení na klubovně: Májové
příběhy, pranostiky,
tradice a vyprávění
o stavění májky
nebraly konce.
I tento měsíc jsme
se
zúčastnili
v pondělí povídání
s paní ředitelkou,
v úterý Zpívánek,
ve
středu
Kondičního cvičení a každý pátek Mše svaté. V klubovně
jsme si četli z denního tisku i časopisu "Setkání".
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Při Filmových návratech zhlédli obyvatelé film: Ducháček to zařídí, oblíbený Strakonický
dudák a Marečku, podejte mi pero. Ani letos se nám nevyhnulo řádění čarodějnic. Dne 28.4.
si pracovnice DA připravily pro obyvatele zábavný program - čarodějnice řádily po celé
budově a ve společenské místnosti předvedly zajímavou choreografii. Obyvatelé hádali, kdo
se pod maskami skrývá. Všichni si užili spoustu legrace.

Květen...
Tento měsíc jsme vyhlásili měsícem Káji Maříka. Přenesli jsme se s Kájou do Mníšku
pod Brdy do časů, kdy byly louky krásně zelené, a vonělo luční kvítí. Tam Kája zažíval
se Zdeničkou (dcerou pana lesního) veselé rošťárny a velká dobrodružství. Na toto téma jsme
si s obyvateli připravili divadelní představení, které mělo na Den otevřených dveří premiéru.
V pátek 20.5.2016 se konala oslava dvanáctého výročí založení našeho Domu klidného stáří
svaté Anny. Narozeniny společně oslavili obyvatelé, zaměstnanci a hosté. Paní ředitelka
Bc. Olga Medlínová, DiS. připomněla, co vše se dosud podařilo v domově vylepšit.
Slavnostní mši svatou sloužil pan farář Jan Turek. Po celou dobu oslavy probíhal Den
otevřených dveří spojený s výstavou ručních prací obyvatel DKS s lahůdkami a skvělým
programem,
který
navazoval
na měsíc s Kájou Maříkem.
Pro
přítomné
diváky
bylo
připraveno překvapení -krátké
divadelní vystoupení, ve kterém
vystupovali obyvatelé domova
společně s pracovnicemi DA
a s paní ředitelkou. Publikum
obdařilo
všechny
vystupující
bouřlivým potleskem. 24.6. k nám zavítala návštěva z Pečovatelského domu Horažďovice.
Klientů bylo asi 40 a setkání bylo dojemné. Některé naše obyvatelky z Horažďovic
pocházely, a tak je setkání se známými potěšilo.
Když nebylo příliš velké horko, rozhýbali jsme se tanečky v sedě při Zpívánkách, trénovali si
paměť nebo zacvičili při Kondičním cvičení. Pokud to počasí dovolilo, odehrávaly se některé
aktivity pod širým nebem, aby si obyvatelé užili sluníčka. V klubovně jsme si četli z tisku
i časopisu "Setkání" a na pokračování jsme si četli zajímavosti z časopisu ENIGMA .
Při Filmových návratech jsme viděli filmy: Šest medvědů s Cibulkou, Pozor vizita
a To neznáte Hadimršku. Každý pátek se obyvatelé těšili na Mši svatou.

Červen
Venku bylo teplo, které lákalo na procházku, a tak jsme hojně chodili ven . Pokoje jsme
vybavili přenosnými ventilátory, aby se uživatelé v letních měsících cítili příjemněji.
2.6. jsme si s obyvateli udělali ,, KAVÁRNIČKU". Nechybělo ani pohoštění jako káva, čaj,
limonády a troška toho dobrého moku. Veselá nálada a humorné příběhy nás provázely celé
odpoledne. 14.6. jsme měli vzpomínkové dopoledne. Obyvatelé vzpomínali na svou první
modlitbu i na to, jak se dostali k víře, kdo je s vírou seznámil a kdy byli na své první mši....
Volili jsme fyzicky nenáročné aktivity. Kondiční cvičení bylo po celou dobu letních měsíců
zrušeno. S obyvateli jsme trénovali soutěžní kvízy z naší herní ,,krabice" Historie Čech",
karetní hry, zpívali jsme a luštili křížovky. Každý den jsme si přečetli noviny a zajímavosti
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z časopisů a nevynechali jsme ani časopis Setkání. Při Filmových návratech jsme shlédli:
Účastníci zájezdu, Kdopak to mluví, Cesta kolem světa za 80 dní a Holka na zabití.
V pátek jsme se sešli na Mši svaté.

Červenec
Letní počasí nám dopřálo častého pobytu venku. Zpívali jsme si písničky, chodili po zahradě
a kontrolovali kvetoucí rostliny. Okolo domu se nám pěkně rozrostly kany. Velká lupenatá
rostlina poskytla soukromí mezi lavičkami. Na oknech kvetly muškáty a šrucha. Na zahradě
byly k vidění osázené velké zahradní truhlíky a bylinky. Při procházkách po zahradě zkoušeli
obyvatelé poznat jen podle vůně různé druhy bylin.
Z filmů jsme viděli: Jak se krotí krokodýli, Lvice Elsa, Eva tropí hlouposti a Bota jménem
Melichar. Na klubovně jsme si četli články s církevní tématikou, dále z denního tisku
a zabývali se rukodělnou činností.
Páteční odpoledne patřila Mši svaté.

Srpen
14.8. se zúčastnilo 12 obyvatel z DKS Mše svaté
u kapličky v Sousedovicích. Sešlo se i několik
místních obyvatel. Atmosféra byla velice příjemná
i přes velké horko. Personál z DKS sehnal slunečníky
i deštníky, kterými chránil obyvatele v průběhu mše
před nežádoucími slunečními paprsky. Pan farář
prokázal velkou statečnost, když celou mši odsloužil na
přímém slunci, aby obyvatelé mohli využít stínu
v kapličce. Ještě týž den se naši klienti o své zážitky
dělili s ostatními obyvateli.
I tento měsíc obyvatelům přálo počasí k vycházkám a venkovnímu posezení.
29.8. nás navštívila mladá dudačka, zahrála na dudy a zazpívala pěkné písničky..
Při filmových návratech jsme viděli filmy: Krakonoš a lyžníci, Hostinec u kulatého stolu
a Dívka v modrém.

Září
Táborák s opékáním vuřtů jsme si naplánovali na 7.9.2016. Při této příležitosti nás navštívili
obyvatelé z Domova pro seniory Lidická ze Strakonic. Zazpívali jsme si známé písničky
za doprovodu kytary. Obyvatelé z Lidické vzpomínali na svá školní léta, kdy budova DKS
ještě sloužila jako škola, kterou navštěvovali. Využili naší nabídky na prohlídku Domu
klidného stáří. Paní ředitelka všechny zájemce osobně
provedla.
V klubovně jsme se věnovali rukodělným činnostem,
výrobě pouťových růží, četli jsme si zajímavosti z novin
a časopisu Setkání. 7.9. jsme s obyvateli dokončovali
výrobky a připravovali je na výstavu, která je plánovaná
v DD v Lidické ulici ve Strakonicích.
V úterý 13. 9. jsme se zúčastnili 16. ročníku Sportovních
her seniorů, které pořádal Domov pro seniory Rybniční
Strakonice. Do sportovního klání se zapojili uživatelé z několika zařízení pro seniory. Naše
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družstvo skončilo na úžasném třetím místě! Obyvatelé byli nadšeni. Vyhráli pohár, diplomy
a výborný obrovský dort.
Náš bujarý návrat nemohl nikdo přeslechnout. Následující den jsme uspořádali našim vítězům
oslavu, kde se rozdělil dort a nechyběla káva ani slavnostní přípitek. Moc děkujeme všem
z DS Rybniční za výbornou organizaci, příjemnou a pohodovou atmosféru Sportovních her
seniorů.
23.9. se několik obyvatel zúčastnilo výstavy ručních prací v DS Lidická.I v tomto měsíci
se konala každý pátek Mše svatá a v úterý zpívánky. Opět začalo Kondiční cvičení s vrchní
sestrou. Filmová nabídka pro tento měsíc: Vrchní prchni, Světáci, na rozloučení s létem -Léto
s kovbojem a velmi oblíbená Divá Bára.

Říjen
Věnujeme se častěji než v létě rukodělným
a výtvarným činnostem a výrobě z keramiky. Venku
se ochladilo a na vycházky není vždy vhodné počasí.
Denně jsme si četli z novin a nevynechali jsme ani
hovory o víře a čtení církevních časopisů. 1.10. 31.10. se konal 10. ročník pohybové akce pro seniory
a ,,Rotopedtours a pěškotours". Pod heslem "Každý
ujde nebo ujede, co vládne, každý metr je úspěchem"
se v DKS zúčastnily téměř dvě třetiny klientů. Každý
účastník mohl zjistit, že věk nerozhoduje, když chce
něco udělat pro své zdraví. Nikdo v sobě nezapřel sportovního ducha. Každý obyvatel obdržel
volební lístky a dne 7.10. se mohl zúčastnit voleb v budově DKS.
3.10. - 9.10. se konal osmý ročník Týdne sociálních služeb. V DKS se zájemci mohli podívat
nebo i zúčastnit cvičení, rukodělných činností, zpívánek, filmových návratů nebo mše svaté
s panem farářem Turkem. 13.10. se obyvatelé sešli na Kavárničce. Paní ředitelka nám zahrála
na kytaru písničky na přání obyvatel. Tento měsíc si z filmů obyvatelé vybrali: Konec starých
časů, Co je doma,to se počítá, pánové a Vesničko má středisková.

Listopad
Venku se citelně ochladilo a obyvatelé se proto raději věnovali podzimní výzdobě v DKS
a tvoření v klubovně. Dokončovali jsme rozpracované koberečky, háčkovali řetízky
na výrobu dalších koberečků a vznikaly pěkné výrobky ze samotvrdnoucí hmoty. Četli jsme si
z církevních časopisů a připomněli si letošní první advent.
22.11. si obyvatelé upekli jablečný závin, který pak společně snědli. Jablka a skořice voněly
po celém domě. Závinu nikdo neodolal.
25.11. Byli naši obyvatelé pozváni na Adventní koncert do Domova pro seniory Lidická, kde
vystupoval Chrámový sbor sv. Martina z Radomyšle pod vedením Richarda Semiginovského.
Po návratu byli všichni plni dojmů a vánoční nálady.
Viděli jsme filmy: Obecná škola, Mravnost nade vše a Princezna ze mlejna. Obyvatelé
se zúčastnili Zpívánek i Kondičního cvičení vrchní sestrou pí Polcovou. 27. 11. se konala
první adventní mše.
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Prosinec
Pranostika: „O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře" se letos nepotvrdila, ale velkou radost
našim obyvatelům udělaly Barborky, větvičky z třešní. 5. 12. k nám zavítali čerti s Mikulášem
a andělem. Obyvatelé si užili zábavný program připravený personálem. Mikuláš každému
sečetl hříchy a obdaroval dárky. Čerti dělali pořádný rámus a každý z přítomných si mohl
vzít, podle hříchů, čokoládu nebo uhlí z kouzelné čertovské bedny. Na závěr něžný hlas
pí ředitelky v roli anděla dal každému požehnání.
13.12. našim klientům předvedly své vánoční pásmo písní a říkanek děti z MŠ Šumavská.
Obyvatelé sledovali malé umělce s velkým dojetím. V klubovně jsme si četli z denního tisku,
knih, časopisů s vánoční tématikou a církevní měsíčník Setkání. Připomněli jsme si zvyky
a tradice spojené s Vánočními svátky i vyprávění
o přípravě tradičních vánočních pokrmů, pečení
cukroví, atd. Nezůstalo jen u vyprávění - obyvatelé
si s velkým nadšením napekli cukroví z lineckého
těsta. Sami i slepovali cukroví marmeládou.
U pečení nám hrály koledy z CD přehrávače.
Pro velký úspěch budeme tuto akci opakovat každý
rok.
24.12. Štědrý den je tady.Všichni obyvatelé 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. Všichni už nějakou dobu zvědavě pokukovali po zahaleném předmětu,
umístěném na zdi ve vedlejší místnosti. A pak to přišlo! Paní ředitelka slavnostně odhalila
největší dar ze všech - novou velkoformátovou televizi od sponzora Alza.cz. Od této chvíle
budou filmové návraty v nových prostorách a filmy budou klienti sledovat na velké televizi.
Radost dali obyvatelé najevo dlouhým hlasitým potleskem. Po té dostali všichni klienti
dárečky. Večer měl kouzelnou atmosféru a bez té se vánoční svátky neobejdou.
Naplánovanou Silvestrovskou kavárničku nám překazila chřipka, která sužovala naše
obyvatele i personál.
Tak na shledanou v plném zdraví příští rok ... :-)
Zapsala Ladislava Holečková

Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády.
Jan Werich
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Na toto místo bych si dovolila vložit jednu moji malou úvahu. Někdo se může divit, že píši
o sestřičkách, ačkoliv náš domov je zařízením sociálních služeb a sociální péče u nás
převládá. Přesto u nás pracuje i pár zdravotních sester zajišťujících ošetřovatelskou péči.
S dalšími sestrami se setkáváme, když jezdíme s našimi obyvateli k lékařům do Strakonic.
Tolik tedy na objasnění. OM

Sestřičky
Proč se zdravotním sestrám říká sestřičky? Sestra zní moc oficiálně, ale sestřička? To je
úsměv, přítel, bezpečí, anděl strážný, pohlazení, povzbuzení, milý člověk, který pomáhá,
nepovyšuje se, nerozkazuje, mluví tiše a vlídně. Sestřičky jsou krásné bytosti. Nejsou
ale krásné tím, že mají uniformu a patřičné vzdělání. Jsou krásné svojí lidskostí a ochotou
pomáhat druhým.
Sestřičky se zjevují ve chvílích, kdy je člověku nejhůř, kdy je slabý a smutný. Zjevují se jako
dobří andělé, kteří respektují osobnost člověka a pro jedinečnost každého chovají k lidem
patřičnou úctu.
Občas se ale setkáváme i se SESTRAMI. Někdy mám pocit, že čím je sestra větší generál,
tím se cítí lépe. Jaký je to strašný životní omyl! Je vyhořelá? Léčí si snad své komplexy?
Někdy stačí k urážce pouze nevhodně řečený „rádoby“ vtip. Hrubá a diktátorská sestra,
která postrádá něhu a empatii, ta by měla jít pracovat někam, kde nenapáchá škody. Potkám-li
takovou sestru, mám nutkání buď vzít nohy na ramena a utíkat co nejdál, nebo jí pořádně
„vycinkat“. U nás se řídíme charitním desaterem, proto z něj připomenu pár bodů:
S klienty jsme na stejné úrovni, jednáme s nimi jako rovný s rovným. Nikomu nedává jeho
postavení či stejnokroj právo jednat nadřazeně.
Úsměv, dobré slovo a pohlazení často léčí lépe než pilulka.
Úsměv klienta a jeho důvěra je Vaším největším pracovním úspěchem.
Nejvíce ze všeho si přeji, abychom pro naše obyvatele byli všichni zaměstnanci domova
skutečnými sestřičkami. Abychom v nich viděli svoji maminku, svoji rodinu. Abychom brali
ohled na jejich city a nechali je rozhodovat o sobě v co největší míře. Prosím Vás o to
a děkuji.
A nemračte se, usmějte se. Mezi dobrými lidmi je život neuvěřitelně krásný.
O. Medlínová

Nikdy nebude šťastným ten, koho bude trápit, že někdo je šťastnější.
Autor neznámý
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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 registrovaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR od 18. 3. 1999.

Služba poskytuje tyto základní činnosti:
Základní sociální poradenství:
Poskytnutí informací ohledně řešení nepříznivé životní situace klienta a poskytnutí 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.
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, 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. Právní poradenství ohledně záležitostí
zabraňující sociálnímu vyloučení a začlenění klienta do běžného života.

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.

Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek:
Pomoc při získání vlastní kompenzační pomůcky. Předání kontaktů na organizace, kde je
možné si vyzkoušet, zapůjčit či koupit kompenzační pomůcky.

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.

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

Komu je služba určena:
Seniorům a osobám se zdravotním omezením. Poradenství je také určeno rodině a okruhu
blízkých těchto osob.
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Věková skupina:
Od 18 let (v případě osob se zdravotním omezením)
Senioři (osoby nad 65 let)

Komu službu neposkytujeme:
Osobám, které nejsou naší cílovou skupinou, osobám s agresivními prvky chování (verbální
i neverbální projevy agrese, křik, výhružky, útočný postoj, ničení zařízení) a cizincům
bez znalosti českého jazyka.

Zásady:
Bezplatnost. Nestrannost. Respektování individuálních potřeb klienta. Respektování volby
klienta včetně zachování anonymity. Partnerský přístup. Podpora samostatnosti klienta.

Kde nás najdete:
Kontakt Blatná:
náměstí J. A. Komenského 1076, 388 01 Blatná
Vedoucí poradny/sociální pracovník: Mgr. Kateřina Koutná
tel: 380 830 305, 777 808 985

Kontakt Strakonice:
Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Sociální pracovník: Radka Pechová, DiS.
tel:383 325 808, 776 808 841
e-mail: koutna@charita-strakonice.cz, pechova@charita-strakonice.cz
www. charita-strakonice.cz
Provozní doba odborné sociální poradny

Pondělí
Úterý

7:30 – 12:00
7:00 – 11:30
7:30 - 12:00

Ambulantní
13:00 – 15:30 (Blatná)
12:30 – 15:00 (Strakonice)
13:00 – 15:00 (Blatná)

14:00 – 15:30 (Blatná)
14:00 – 15:00 (Strakonice)

Středa
Čtvrtek

Terénní

7:00 – 11:30

12:30 - 15:00 (Strakonice)

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK OCH STRAKONICE

Poskytované poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek:
Pomoc při získání vlastní kompenzační pomůcky. Ukázka pomůcky v půjčovně
a možnost jejího zapůjčení.
Kompenzační pomůcku Vám může předepsat lékař a jsou hrazeny zdravotními
pojišťovnami. U praktického lékaře můžete požádat o berle, hole a kompletní koupelnový a
toaletní program. Ostatní pomůcky předepisuje odborný lékař neurolog, rehabilitační lékař
nebo ortoped. Předepsanou pomůcku obdržíte ve zdravotnických potřebách nebo v lékárně.
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Kde nás najdete:
Kontakt Blatná:
náměstí J. A. Komenského 1076, Blatná 388 01
sociální pracovnice: Mgr. Kateřina Koutná
tel: 380 830 305, 777 808 985

Kontakt Strakonice:
Krále Jiřího z Poděbrad 772, Strakonice 386 01
sociální pracovnice: Radka Pechová, DiS.
tel: 383 325 808, 776 808 841

Provozní doba půjčovny
Pátek
Pátek

kancelář Blatná
kancelář Strakonice

8:00 - 13:00 hod.
7:00 - 12:00 hod.

Ceník kompenzačních pomůcek
kompenzační pomůcky
sedák na vanu závěsný
sprchová židle
nástavec na WC
podložní mísa plastová

příspěvek na
údržbu za den
3 Kč/den
5 Kč/den
3 Kč/den
1 Kč/den

příspěvek na údržbu
za měsíc
90 Kč/měsíc
150 Kč/měsíc
90 Kč/měsíc
30 Kč/měsíc

chodítko pevné čtyřbodové

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

chodítko čtyřkolové
chodítko tříkolové

5 Kč/den
5 Kč/den

150 Kč/měsíc
150 Kč/měsíc

chodítko vysoké s podpěrnou deskou

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

hygienická židle
klozetové křeslo

5 Kč/den
6 Kč/den

150 Kč/měsíc
180 Kč/měsíc

vozík mechanický
lůžko polohovací elektrické

7 Kč/den
20 Kč/den

210 Kč/měsíc
600 Kč/měsíc

antidekubitní matrace k lůžku
antidekubitní matrace se střídavým tlakem s
kompresorem

2 Kč/den

60 Kč/měsíc

10 Kč/den

600 Kč/měsíc

stolek k lůžku pojízdný

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

hrazda k lůžku volně stojící

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

rehabilitační pomůcka šlapadlo

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

podavač předmětů

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

polohovatelná opěrka pod záda

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

Nejvzácnější v životě nejsou věci, ale chvíle.
Art Buchwald
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KOMPENZAČNÍ POMŮCKY K ZAPŮJČENÍ

Pomůcky k chůzi chodítka:

Mechanické vozíky:

Rehabilitační pomůcky:

Polohovací lůžka a příslušenství:

Pomůcky na WC:

Pomůcky do koupelny:

Ono totiž není šedivých dnů, které bují svou všedností. To jsou jenom unavené
oči, které nechtějí vidět jejich svátečnost.
Jan Werich
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Na Strakonicku a Blatensku chodilo celkem 84 skupinek koledníčků, kteří přáli štěstí a zdraví
do nového roku a psali požehnání svěcenou křídou. Celkem vybrali částku 291 148 Kč.
Oblastní charita Strakonice využila 65% (189 246 Kč) z celkové částky na nákup vozu
pro terénní pečovatelskou službu a pro zakoupení průmyslové pračky pro Domov sv. Anny
v Sousedovicích.
Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci sbírky a koledování.
Děkujeme koledníčkům za jejich ochotu udělat něco pro druhé.
Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvky.
Děkujeme účinkujícím Tříkrálového koncertu ve Strakonicích dne 6. 1. 2016 v kostele
u sv. Markéty ve Strakonicích, tedy Dětskému pěveckému sboru Fere Angeli ZUŠ Strakonice,
(klavír Jitka Nestřebová) a Pěveckému sboru Gymnázia Strakonice, (klavír Matěj Bárta).
Sbory řídila Marcela Miková.
Děkujeme účinkujícím Tříkrálového koncertu v Blatné dne 3. 1. 2016 v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Blatné, tedy sboru Unikátní Sister Band z Horní Cerekve.
Děkujeme farnostem ve Strakonicích a v Blatné, že nám uspořádání obou koncertů umožnily.
Tříkrálový koncert v Blatné, Foto: archiv OCHS

Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí

Jan Werich
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ZDROJE A VÝDAJE
Finanční zdroje 2016
Tržby z prodeje služeb
Příjmy zdravotních pojišťoven
Příspěvek na péči
Příspěvek Diecézní charita
Příspěvky od dárců
Příspěvky-dary od měst a obcí
Úřad práce
Provozní dotace MPSV
Dotace od měst a obcí
Ostatní
Celkem

v Kč
6 211 154
584 037
2 805 688
30 000
41 584
49 500
90 635
6 823 400
99 500
803 572
17 539 070

Provozní náklady 2016
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
Celkem

v Kč
1 776 507
2 805 861
445 407
347 150
511 542
20 748
604 981
112 210
763 823
12 738 554
17 320 922

Hospodářský výsledek za r.2016

Název služby
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Osobní asistence
Poradny
PS-Strakonice
PS-Osek
PS-Volyně
PS-Blatná
DKS

218 148

Výnosy
141 666
1 886 621
256 649
1 428 134
478 132
1 181 111
1 136 534
11 030 223

Náklady
144 072
1 847 006
277 914
1 409 721
483 622
1 099 052
1 072 465
10 987 068

Výsledek
-2 406
39 614
-21 265
18 413
-5 490
82 059
64 068
43 155

Nevyčítej životu, co ti nedal, ale uč se oceňovat, co ti dal.
Lev Nikolajevič Tolstoj
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Výrok auditora
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V roce 2016 nás podpořili
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Město Volyně

36

Město Sedlice

Městys Čestice

Městys Radomyšl

Městys Katovice

Obec Mutěnice

Obec Bezdědovice

Obec Osek

Obec Lnáře

Obec Nihošovice

Obec Zahorčice

Obec Droužetice

Obec Velká Turná

Obec Hoštice u Holyně

Obec Mečichov

Obec Záboří

Obec Myštice

Obec Bělčice

Obec Pracejovice

Obec Chrášťovice

Obec Přední Zborovice

Obec Hoslovice

Obec Němčice

Obec Střelské Hoštice

Obec Kocelovice

Římskokatolická farnost Strakonice

Římskokatolická farnost Blatná

Charita Česká republika - Tříkrálová sbírka

Charita Česká republika - Postní
almužna

Ladislav Vrkoč, elektro revize

Jan Běhavý AUTOŠKOLA

STARZ Strakonice

Bazén Blatná

ZO Českého svazu žen Radomyšl

Nadační fond občanům Prácheňska

DC Dermacol

TOP drogerie

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.

alza.cz

Ing. Petr Kupka

Ing. Luboš Kadaně

Ing. Jaroslav Špeta

Tomáš Kohout

Zlata Váchová

David Eliáš

Ing. František Kraus

a další drobní dárci

