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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 č. 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,
otevíráte dvacáté číslo našeho Chariťáčku, a to nás velmi těší.
Oblastní charita Strakonice vznikla 18.3.1999. Máme za sebou hodně
dlouhou cestu. Během této cesty se neustále snažíme naše služby zlepšovat,
rozšiřovat a zkvalitňovat.
Vážíme si Vašeho zájmu o naše služby. Stále jsou ale lidé, kteří toho o nás
moc neví. Možná právě Vy máte v okolí někoho, kdo by potřeboval naši
pomoc. Není nic jednoduššího, než mu předat právě tento Chariťáček.
Ačkoliv je OCH Strakonice profesionální registrovaný poskytovatel sociálních
služeb, mezi některými lidmi ještě převládá názor, že charita se stará
výhradně o lidi v nouzi, pouze vybírá staré ošacení a poskytuje nejrůznější
pomoc zdarma. Na vině je nedostatečná informovanost nebo to, že se s námi
někteří lidé setkali pouze v rámci humanitární pomoci.
Oblastní charita Strakonice je součástí systému PANEL, který koordinuje
krajský krizový štáb. To znamená, že pomáhá společně s ostatními složkami
a organizacemi při živelních pohromách a mimořádných událostech.
Například při povodních v r. 2002, ale i poté, jsme výrazně pomáhali v mnoha
obcích na Strakonicku a Blatensku. Rozváželi jsme vysoušeče, pitnou vodu,
desinfekční prostředky, ošacení, nábytek, nářadí, ale i finanční pomoc.
Hlavní náplní naší činnosti je však profesionální poskytování sociálních
služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Těší mě, že v r. 2017
jsme obdrželi několik krásných poděkování od uživatelů služeb i od jejich
rodin. Svoji práci děláme s nadšením a láskou, s velkým citovým nasazením.
Naším cílem je spokojený usměvavý uživatel služeb, který se cítí v bezpečí,
důstojně, má zajištěno vše, co potřebuje, a těší se na každou naši návštěvu.
Pochvala je tedy pro nás zvláštní prémií. Je to milé pohlazení po duši.

Bc. Olga Medlínová, DiS.
ředitelka Oblastní charity Strakonice
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
OBLASTNÍ CHARITY STRAKONICE
ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO VŠECHNA STŘEDISKA
Služba je registrovaná dle zákona o sociálních službách a je zapsána
v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR. 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. Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.
Poslání:
Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice je pomoc při
běžných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Cílová skupina:
Senioři, osoby se zdravotním omezením osoby s chronickým onemocněním.
Věková skupina:
Pečovatelskou službu poskytujeme osobám starším 18ti let.
Cíle:

Umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí

Podpora životního stylu, který si uživatel sám zvolil

Poskytnout uživateli podporu či pomoc dle individuální potřeby
Zásady 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
„Přítel je ten, kdo nesoudí, ale přijímá.“
Antoine de Saint-Exupéry
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CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
PRO STŘEDISKA: BLATNÁ, OSEK, VOLYNĚ
(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
10 Kč/5 min
Pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek
10 Kč/5 min
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
10 Kč/5 min
vnitřním prostoru
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
10 Kč/5 min
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny
10 Kč/5 min
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
10 Kč/5 min
Pomoc při použití WC
10 Kč/5 min
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zajištění stravy - cena stravného dle odběrního místa
Dovoz nebo donáška jídla (včetně zapůjčení jídlonosičů s TO) 25 Kč/úkon
Pomoc při přípravě jídla a pití
10 Kč/5 min
Příprava a podání jídla a pití
10 Kč/5 min
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti (např. utření prachu, vytření
10 Kč/5 min
či vysátí podlahy, praní a žehlení prádla v domácnosti)
Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónní úklid, úklid
10 Kč/5 min
po malování, úklid společných prostor)
Donáška vody
10 Kč/5 min
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
10 Kč/5 min
topných zařízení
Běžné nákupy a pochůzky (včetně sepsání, nakoupení,
10 Kč/5 min
donášky, vyložení, vyúčtování)
Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti (včetně sepsání, nakoupení, donášky,
115 Kč/ úkon
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
70 Kč/kg
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
10 Kč/5 min
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
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CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB
Fakultativní služby

Cena*

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

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.

Pracovnice Pečovatelské služby Blatná a Osek. Foto: archiv OCHS
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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 v pracovní dny od 7:00 – 17:00 hodin,
v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin v domácnostech osob na území Blatenska.
Kapacita služby:
100 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik). V jednom okamžiku
lze službu poskytnou maximálně 2 uživatelům současně. Ke službě jsou
využívány dva automobily.
Oblast působení pečovatelské služby Blatná:
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), Záboří.
Po vzájemné dohodě lze poskytovat sociální službu v případě nenaplněné
kapacity i v jiných obcích.
Kontakty:
Marie Mašková, Dis., tel.: 380 830 305, 777 808 985
e-mail: maskova@charita-strakonice.cz, www. charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář: Zahradnická 171, 388 01 Blatná
Službu je možné s vedoucí nebo sociálním pracovníkem sjednat telefonicky,
v kontaktní kanceláři nebo na jiném, předem dohodnutém místě.
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OSEK
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR:
1019016
Pečovatelská služba Osek zahájila činnost dne 1. 3. 2000. Služba je
poskytována ve vymezeném čase v pracovní dny 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 Osek
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 sociální službu v případě nenaplněné
kapacity i v jiných obcích.
Kontakty:
Marie Mašková, DiS., vedoucí služby/sociální pracovnice
tel.: 380 830 305, 777 808 985
e-mail: maskova@charita-strakonice.cz, www.charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář: Osek 109, 386 01 Strakonice
Službu je možné s vedoucí nebo sociálním pracovníkem sjednat telefonicky,
v kontaktní kanceláři nebo na jiném, předem dohodnutém místě.

„Miluje jen ten, co oplátkou nic nečeká.“
Antoine de Saint-Exupéry
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VOLYNĚ
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR:
7347186
Pečovatelská služba Volyně zahájila 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 3 automobily.
Oblast působení pečovatelské služby Volyně:
Volyně (Starov, Zechovice), Čestice (Doubravice u Volyně, Krušlov,
Nahořany, Nuzín, Počátky, Střídka, Radešov, Prkošín), 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, mob.: 777 808 874,
sociální pracovník: Monika Kutheilová, DiS.,
tel.: 383 325 808, mob.: 777 808 947
e-mail: psvolyne@charita-strakonice.cz, www.charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář: Vimperská 595, 387 01 Volyně
Službu je možné s vedoucí nebo sociálním pracovníkem sjednat telefonicky,
v kontaktní kanceláři nebo na jiném, předem dohodnutém místě.

„Cíl bez plánu je pouze přání.“
Antoine de Saint-Exupéry
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STRAKONICE
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR:
1002436
Pečovatelská služba Strakonice zahájila činnost dne 1. 3. 2000. Služba je
poskytována ve vymezeném čase od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin
v domácnostech osob na území Strakonicka.
Kapacita služby: 100 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik).
V jednom okamžiku lze službu poskytnout maximálně pěti 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, mob.: 777 808 874,
e-mail: turkova@charita-strakonice.cz
Sociální pracovník: Radka Pechová, DiS.,
tel. 383 325 808, mob. 776 808 841,
e-mail: pechova@charita-strakonice.cz, www.charita-strakonice.cz
Kontaktní kancelář: Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Službu je možné s vedoucí nebo sociálním pracovníkem sjednat telefonicky,
v kontaktní kanceláři nebo na jiném, předem dohodnutém místě.
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CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO STŘEDISKO: STRAKONICE
(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
120 Kč/hod
ve vnitřním 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
25 Kč/úkon
s termoobaly)
Pomoc při přípravě jídla a pití
120 Kč/hod
Příprava a podání jídla a pití
120 Kč/hod
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti (např. utření prachu, vytření či
120 Kč/hod
vysátí podlahy, praní a žehlení prádla v domácnosti uživatele)
Pomoc při zajištění velkého úklidu (např. sezónní úklid,
130 Kč/hod
úklid po malování, úklid společných prostor)
Donáška vody
120 Kč/hod
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
120 Kč/hod
topných zařízení
Běžné nákupy a pochůzky (včetně sepsání, nakoupení, donášky,
120 Kč/hod
vyložení, vyúčtování)
Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného
115 Kč/
vybavení domácnosti (včetně sepsání, nakoupení, donášky,
úkon
vyložení, vyúčtování)
Praní a žehlení ložního prádla popř. jeho drobné opravy
70 Kč/kg
(mimo domácnost uživatele)
Praní a žehlení drobného osobního prádla, popř. jeho drobné
70 Kč/kg
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
120 Kč/hod
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
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CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB
Fakultativní služby

Cena*

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

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.

Citroen C3 zakoupený díky výtěžku tříkrálové sbírky. Foto: archiv OCHS
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OSOBNÍ ASISTENCE OBLASTNÍ CHARITY STRAKONICE
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů soc. služeb v ČR:
5445331
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba
se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob
a při činnostech, které osoba potřebuje.
Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.
Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

pomoc při osobní hygieně,

pomoc při zajištění stravy,

pomoc při zajištění chodu domácnosti,

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

pomoc při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
Je možné využít jako fakultativní činnost dopravu osob.
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
Oblast poskytování:
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,
13

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.
Po vzájemné dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné kapacity
služby i v jiných obcích.
Kapacita služby:
30 uživatelů (jedná se o počet aktivních smluv v daný okamžik). V jednom
okamžiku lze poskytnout službu maximálně šesti uživatelům současně.
O víkendech, svátcích a v době od 19:00 hod do 22:00 hod lze službu
poskytnout v jeden okamžik maximálně jednomu uživateli. Ke službě
využíváme tři služební auta.
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.
14

Čas poskytování:
Pondělí – neděle: 6 h – 22 h
Pondělí – neděle: 22 h – 6 h ve výjimečných případech, dle individuální
dohody
Kontakty:
Vedoucí služby a sociální pracovnice:
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
Službu je možné s vedoucí nebo sociálním pracovníkem sjednat telefonicky,
v kontaktní kanceláři nebo na jiném, předem dohodnutém místě.
CENÍK OSOBNÍ ASISTENCE
(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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Výsledky činnosti terénních služeb v roce 2017
Počet uživatelů terénních služeb: celkem 358

Počet hodin poskytnuté péče (za základní úkony): celkem 12 950 hod

Vysvětlivky:
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,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pouze osobní asistence,
zkr. OA), pomoc při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí (pouze OA).
16

Počet zajištění stravy (obědů): celkem 42 044

Počet uživatelů podle lokality

„Pro lásku lidé netrpí. Trpí pro pocit vlastnictví, který je opakem lásky.“
Antoine de Saint-Exupéry
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Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích
Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým domovem rodinného
typu pro 30 seniorů. Svým stylem vyhovuje především lidem se vztahem
k přírodě a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv. Jsou zde poskytovány
pobytové služby uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
či postižení a jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby.
Součástí sociální služby je bezplatné základní sociální poradenství.
Sociální 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.
V domově je poskytována ošetřovatelská péče, kterou provádí kvalifikovaný
personál: zdravotní sestry s oprávněním pracovat bez odborného dohledu.
Lékař navštěvuje obyvatele v domově podle potřeby, zpravidla však jedenkrát
týdně.
Poslání domova:
Posláním Domova klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích (dále jen DKS) je
vytvoření skutečného domova pro naše uživatele. Snažíme se umožnit
uživatelům služby vykonávat všechny běžné činnosti života. Pomocí
profesionálně i lidsky kvalitního personálu usilujeme při zachování
důstojnosti, vlastní volby a svobody o rehabilitaci psychickou i fyzickou
s cílem učinit uživatele služby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby.
Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu.
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Cílová skupina (okruh osob, kterým je sociální 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 sociální 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 nemoci.
- Zájemci, jehož zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče
ve zdravotnickém zařízení.
- DKS nemá v době podání žádosti dostatečnou kapacitu k poskytnutí
sociální služby. V takovém případě je žadatel zařazen do pořadníku
čekatelů.
- Zájemce žádá o jiný typ služby než DKS poskytuje.
Cíle:
- Klient, který spolupracuje na zachování a na rozvoji svých schopností.
- Klient, který se cítí bezpečně a důstojně.
Zásady sociální 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.
Kontakty:
Dům klidného stáří sv. Anny, Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
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Vedoucí domova:
Bc. Olga Medlínová, DiS., tel.: 383 323 281, 777 887 158,
e-mail: reditelka@charita-strakonice.cz
Sociální pracovnice:
Bc. Aneta Šímová, DiS., tel.: 383 327 459, 773 979 004,
e-mail: simova@charita-strakonice.cz
Vedoucí zdravotní sestra:
Ludmila Dendisová, tel.: 383 325 692, 773 979 003,
e-mail: dendisova@charita-strakonice.cz
Vedoucí pracovníků přímé obslužné péče a aktivizačních pracovníků:
Pavla Piklová, tel.: 777 758 810
e-mail: piklova@charita-strakonice.cz
Více informací najdete na www.charita-strakonice.cz
Vybavení pro uživatele Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Polohovatelné křeslo
18
Polohovatelné lůžko
30
Lednice na pokoji
1
Lednice k dispozici (ve společných chodbách)
2
Signalizační zařízení na pokoji
30
TV na pokoji
10
TV k dispozici (na klubovně)
2
Internet k dispozici (na klubovně)
1
Transportní zařízení
1
Pokoje podle lůžek a sociálního zařízení
Počet lůžek na pokoji
sociální zařízení
Počet pokojů
1
ano, s jiným pokojem
2
1
ne
4
2
ano
8
2
ano s jiným pokojem
2
4
ano
1
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Úhrady v Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích
Platnost od 1. 9. 2015

1. Úhrada za ubytování:
Druh pokoje
Jednolůžkový
Dvoulůžkový
Vícelůžkový

Denní úhrada
200 Kč
190 Kč
180 Kč

2. 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 je 170 Kč/den.
%
Celková
Cena
Jiné náklady vzniklé
rozdělení cena
potravin
poskytovateli
Celodenní strava
100
170
113
57
19
32
17
15
Snídaně
44
75
14
Oběd
61
25
43
25
18
Večeře
12
20
12
8
2x svačina
cena oběda od dodavatele
3. Celková úhrada za jeden měsíc dle počtu kalendářních dní
(strava a ubytování):
Celkem za měsíc v Kč
Denní úhrada
Typ pokoje
(strava a ubytování) 28 dní 29 dní 30 dní 31 dní
10 360 10 730 11 100 11 470
Jednolůžkový
370 Kč
10 080 10 440 10 800 11 160
Dvoulůžkový
360 Kč
9 800 10 150 10 500 10 850
Vícelůžkový
350 Kč
4. Fakultativní služby dle aktuálního ceníku
(například: nákupy, elektrospotřebiče na pokoji atd.)
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Ceník fakultativních služeb v Domě klidného stáří sv. Anny
Platnost od 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)
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
Zapůjčení rozhlasu - včetně nákladů na energie
Služby kadeřnice
Služby pedikérky
Revize elektrospotřebičů
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20
30
40
40
25
20
100

Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc
Kč/měsíc

200
30
30
50
50
15
10

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

25
3
5
30
200
1
5
25

10
Kč/úkon
10
Kč/úkon
30
Kč/měsíc
70
Kč/měsíc
45
Kč/měsíc
dle skuteč. nákladů
dle skuteč. nákladů
dle skuteč. nákladů

Přehled akcí v Domě klidného stáří sv. Anny za rok 2017
Celý rok jsme měli v domově stále co na práci. V každém týdnu probíhaly
pravidelné společné aktivity, jako např. Zpívánky, kondiční cvičení, filmové
návraty, Mše svatá atd. Na klubovnách jsme cvičili paměť, sázeli kytičky, tvořili
z nejrůznějších
materiálů, četli,
malovali, háčkovali,
tkali koberce
a mnoho jiného. Za pěkného počasí jsme trávili co nejvíce času venku.
LEDEN: Dům klidného stáří sv. Anny navštívili
tříkráloví koledníčci.
ÚNOR: 25.2. se obyvatelé pobavili s masopustním
průvodem, který, jako každý rok, zavítal do
domova.
BŘEZEN: 3. 3. Paní M. Nehézová přinesla sošku
Panny Marie Fátimské.
Babský soubor z Poříčí nám zazpíval 7. 3. Děti
z Dětského domova Volyně nás potěšily 16. 3.
S pohádkou přijeli 28. 3. studenti z Volyně
DUBEN: Přivolat jaro přijely 10.4. děti z MŠ Šumavská. Sousedovické děti přišly
do domova na koledu 14. 4. Dne 26.4. si obyvatelé užili Čarodějnický rej.
KVĚTEN: Oslava zahájení provozu domova spojená se Dnem otevřených dveří se
konala 19.5. Oslavy zakončila slavností Mše svatá.
ČERVEN: Slavíme i začátek prázdnin. Tak jsme se sešli
27. 6. na zahradě při opékání vuřtů, pivečku a kytaře.
ČERVENEC: 3. 7. nás poctil svojí návštěvou prezident
diecézní charity JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka.
SRPEN: Domov se zaplnil 9. 8. zpěvem
a zvukem harmoniky.
ZÁŘÍ: Beseda o zdravé
výživě se konala 26.9.
ŘÍJEN: Dne 17. 10. nás opět
navštívil Babský soubor
z Poříčí.
LISTOPAD: Harmoniky a lidové písně jsou u obyvatel
oblíbené. A tak jsme pozvali na 10. 11. hned dva
harmonikáře. Děti z DD Volyně nás potěšily 13. 11.
PROSINEC: Mikuláš s doprovodem čertů a anděla
navštívil obyvatele 5.12.
Dne 7. 12. se nám splnilo jedno z přání v rámci akce
Ježíškova vnoučata. V domově se konala skutečná
Hubertská mše.
Děti z MŠ Šumavská nás dojaly 14.12.
Hudební vystoupení manželů Srnkových z Volyně jsme si vychutnali 18. 12.
Vánočních zpívánek se 19.12. zúčastnily i děti ze ZŠ Cehnice.
Na Štědrý den jsme všichni zasedli ke slavnostně vyzdobeným stolům ke společné
večeři. Poté všichni obyvatelé obdrželi dárky a balíčky s cukrovím.
Při naší činnosti nám pomáhali dva dobrovolníci, kteří odpracovali v roce 2017
celkem 74 hodin.
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ODBORNÁ SOCIÁLNÍ PORADNA PRO SENIORY
A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM OMEZENÍM
Identifikátor služby v Registru poskytovatelů sociálních
služeb ČR: 6806945
Pomáháme nalézat vhodná řešení obtížných životních situací občanů
a provázíme je při jejich řešení. Usilujeme o to, aby občané netrpěli neznalostí
svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb, neschopností vyjádřit
své potřeby nebo hájit své oprávněné zájmy.
Součástí odborné sociální poradny je také humanitární pomoc.
Služba zahrnuje tyto činnosti:
Základní sociální poradenství:
Poskytnutí informací ohledně řešení nepříznivé životní situace klienta.
Zprostředkování informací o dostupných sociálních službách a jiných
formách pomoci. Zabránění sociálnímu vyloučení klienta a poskytnutí
informací a podpory členům rodiny, která pečuje o osobu blízkou.
Odborné sociální poradenství:
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Zajištění navazujících služeb, předání kontaktů a informací na jiné odborné
sociální poradny. Pomoc s hledáním vhodných sociálních služeb, včetně
zprostředkování žádostí do pobytových zařízení, pomoc s jejich vyplněním
a případně doručením.
Sociálně terapeutické činnosti:
Poskytnutí poradenství v oblasti práva, sociálního zabezpečení např. dávek
státní sociální podpory, 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.
Poskytnutí informací o kompenzačních pomůckách. Možnost získání vlastní
kompenzační pomůcky na základě poukazu od lékaře.
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.
Cíle: ● Aktivní klient schopný řešit své životní situace
● Klient poučený o svých právech a oprávněných zájmech
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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
Seniorům, osobám se zdravotním omezením. Poradenství je určeno také
rodině a okruhu blízkých těchto osob
Věková skupina:
Od 18ti let (v případě osob se zdravotním omezením)
Senioři (osoby nad 65 let)
Komu službu neposkytujeme:
Osobám s agresivními prvky chování (verbální i neverbální projevy agrese,
křik, výhružky, útočný postoj, ničení zařízení apod.), cizincům bez znalosti
českého jazyka, osobám, které nejsou naší cílovou skupinou
Zásady:
Bezplatnost, Nestrannost, Respektování individuálních potřeb klienta,
Respektování volby klienta včetně zachování anonymity, Partnerský přístup,
Podpora samostatnosti klienta.
Kontakt Strakonice: ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Vedoucí poradny: Radka Pechová, DiS.
Tel.: 383 325 808, 776 808 841, e-mail: pechova@charita-strakonice.cz
Kontakt Blatná: Zahradnická 171, 388 01 Blatná
Sociální pracovník: Marie Mašková, DiS.
Tel.: 380 830 305, 777 808 985, e-mail: maskova@charita-strakonice.cz
Provozní doba Strakonice
Pondělí
7:00 – 11:30
12:30 – 15:00
Ambulantní
(kancelář)
Čtvrtek
7:00 – 11:30
12:30 – 15:00
Terénní
Středa
14:00 – 15:00
Provozní doba Blatná
Pondělí
7:30 – 12:00
Ambulantní
(kancelář)
Úterý
7:30 – 9:30
13:00 – 15:00
Terénní
Středa
14:00 – 15:30
Po předchozí domluvě lze sjednat schůzku mimo uvedené hodiny.
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Nabízíme k zapůjčení kompenzační pomůcky, které usnadňují sebeobsluhu
osobám se zdravotním omezením, ale také pomohou jejich pečujícím.
Poradíme při výběru a používání vhodné pomůcky.
Kompenzační pomůcky jsou zapůjčeny na základě písemné dohody. Je určen
příspěvek na údržbu kompenzačních pomůcek, který se hradí nejpozději
do konce následujícího měsíce. Při výpůjčce kratší než jeden kalendářní měsíc
se uhradí příspěvek za jednotlivé dny výpůjčky, nejpozději v den vrácení
kompenzační pomůcky. Platbu je možné provést v hotovosti nebo bankovním
převodem.
Zapůjčení pomůcky řeší sociální pracovnice.
Kontakty:
Strakonice:
ul. Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Vedoucí poradny: Radka Pechová, DiS.
Tel.: 383 325 808, 776 808 841, e-mail: pechova@charita-strakonice.cz
Blatná:
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
Sociální pracovník: Marie Mašková, DiS.
Tel.: 380 830 305, 777 808 985, e-mail: maskova@charita-strakonice.cz
Provozní doba půjčovny
Pátek

kancelář Blatná

8:00 - 13:00 hod.

Pátek

kancelář Strakonice

7:00 - 12:00 hod.

Po předchozí domluvě lze sjednat zapůjčení mimo uvedené hodiny.
Kompenzační pomůcky k zapůjčení
Pomůcky k chůzi chodítka:

Rehabilitační pomůcky
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Mechanické vozíky

Polohovací lůžka a příslušenství:

Pomůcky na WC:

Pomůcky do koupelny:

27

příspěvek na
údržbu Kč/den

příspěvek na údržbu
Kč/měsíc

sedák na vanu závěsný

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

sprchová židle

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

nástavec na WC

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

podložní mísa plastová

1 Kč/den

30 Kč/měsíc

chodítko pevné čtyřbodové.,
krokovací

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

chodítko tříkolka

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

chodítko čtyřkolové

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

chodítko vysoké s podpěrnou
deskou

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

hygienická židle

5 Kč/den

150 Kč/měsíc

klozetové křeslo pojízdné

6 Kč/den

180 Kč/měsíc

vozík mechanický

7 Kč/den

210 Kč/měsíc

lůžko polohovací elektrické

20 Kč/den

600 Kč/měsíc

antidekubitní matrace k lůžku

2 Kč/den

60 Kč/měsíc

antidekubitní matrace se
střídavým tlakem
s kompresorem

10 Kč/den

300 Kč/měsíc

stolek k lůžku pojízdný

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

hrazda k lůžku volně stojící

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

polohovatelná opěrka
pod záda

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

šlapadlo

3 Kč/den

90 Kč/měsíc

Kompenzační pomůcky
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Tříkrálová sbírka 2017
Tříkrálová sbírka 2017 byla navzdory počasí velice úspěšná.
Na Strakonicku a Blatensku vybrali koledníčci do kasiček 306 837 Kč.
Celá částka byla odeslána na centrální konto Tříkrálové sbírky.
Do Oblastní charity Strakonice se vrátilo 65% z této částky, tedy 199 444 Kč.
Tyto finance byly použity na nákup automobilu Citroen C3 pro terénní
služby.
Poděkování patří všem, kteří koledníčky vlídně přijali a přispěli
na dobrý účel. Obrovský dík patří také koledníčkům a jejich rodičům,
vedoucím skupinek, organizátorům a farnostem. Je nutné také vyzdvihnout
velkou zásluhu účinkujících na tříkrálových koncertech v Blatné
a Strakonicích.
Děkujeme také Městskému úřadu Blatná a Centru vzdělávání a kultury
Blatná, Městskému úřadu Volyně a organizaci Volyňská kultura, za bezplatné
promítnutí filmu Malý princ. Dále děkujeme Městysu Radomyšli za
vstupenky na místní koupaliště pro děti z Radomyšle.
Děkujeme všem, kteří poslání sbírky pochopili a dopřáli koledníčkům
radost z koledování nezkaženou negativními zážitky.
Olga Medlínová, ředitelka Oblastní charity Strakonice
Podrobnosti o koledování najdete na www.charita-strakonice.cz.

Žehnání koledníkům v rámci koncertu
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ZDROJE A VÝDAJE
Finanční zdroje 2017
Tržby z prodeje služeb
Příjmy zdravotních pojišťoven
Příspěvek na péči
Příspěvky od dárců
Příspěvky-dary od měst a obcí
Úřad práce
Provozní dotace MPSV
Dotace od měst a obcí
Ostatní
Celkem

v Kč
6 471 491
322 363
3 299 151
86 486
92 500
82 500
8 481 000
161 500
733 306
19 730 297

Provozní náklady 2017
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
1 993 146
2 950 334
461 921
379 655
340 588
23 333
672 789
257 083
814 965
15 139 408
20 082 888

Hospodářský výsledek za r.2017
Název služby
Půjčovna kompenzačních
pomůcek
Osobní asistence
Poradny
PS-Strakonice
PS-Osek
PS-Volyně
PS-Blatná
DKS

-352 591
Výnosy

Náklady

154 233
2 252 523
347 925
1 999 996
552 726
1 308 713
1 144 741
11 969 440

156 951
2 286 776
474 348
2 012 782
586 682
1 370 450
1 196 541
11 998 358
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Výsledek
-2 718
-34 253
-126 423
-12 786
-33 956
-61 737
-51 800
-28 918

Výrok auditora
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V roce 2017 nás podpořili
Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úřad práce ČR

Výbor dobré vůle Nadace Olgy
Havlové
Město Volyně
Obec Dřešín
Město Strakonice
Město Sedlice
Obec Volenice
Město Bělčice
Městys Čestice
Městys Radomyšl
Městys Katovice
Obec Čejetice
Obec Bezdědovice
Obec Osek
Obec Lnáře
Obec Nihošovice
Obec Zahorčice
Obec Droužetice
Obec Velká Turná
Obec Rovná
Obec Mečichov
Obec Záboří
Obec Myštice
Obec Hornosín
Obec Pracejovice
Obec Řepice
Obec Přední Zborovice
Obec Třešovice
Obec Němčice
Obec Drážov
Obec Kocelovice
Obec Strašice
Obec Strunkovice
Obec Němětice
Obec Kadov
nad Volyňkou
Obec Chrášťovice
Obec Mačkov
Obec Střelské Hoštice
Římskokatolická farnost Strakonice
Římskokatolická farnost Blatná
Charita ČR - Tříkrálová sbírka
Charita ČR - Postní almužna
Ladislav Vrkoč, elektro revize
Jan Běhavý AUTOŠKOLA
STARZ Strakonice
ČSOB
Knürr, s.r.o.
ZO Českého svazu žen Radomyšl
Rekreační areál Blatná
Ing. Petr Kupka
Ing. Luboš Kadaně
Jiří Hrouda
Zlata Váchová
David Eliáš
Ing. Špeta
František Kraus
další drobní dárci
Dermacol
TOP drogerie
ČPP
Leifheit
Alza.cz
Osa – ochranný svaz autorský
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