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Vážení,

Jsem ráda, že jste otevřeli Výroční zprávu Oblastní charity

Strakonice za rok 2020.

Byl to zvláštní rok plný zvratů, strachu, nejistoty, osamocenosti 

a obrovského napětí. Byl to ale také rok, kdy se lidé v krizi semkli 

a dokázali ze sebe vydat maximum.

Začal jako každý jiný rok žehnáním koledníčkům a veselým

koledováním při tříkrálové sbírce. V Domě klidného stáří sv. Anny

se konaly nejrůznější akce, terénní služby se rozvíjely, připravovali

jsme se na sloučení Charity Malenice a Oblastní charity Strakonice. 

Přišel Covid19. Když došlo v březnu 2020 k vyhlášení prvního

nouzového stavu, sevřela nás nejistota. Vládní nařízení chodila

jako po běžícím páse a často si odporovala. Neměli jsme ochranné

pomůcky. Domov se uzavřel pro návštěvy a sloužilo se v dělených

směnách tak, aby se pracovníci co nejméně potkávali. Přesto se

Covid19 objevil i u nás v domově, naštěstí bez tragických dopadů.

Mnoho pracovnic muselo zůstat doma kvůli dětem, karanténě či

nemoci. Sestavovali jsme nouzové plány pro všechny služby – pro

domov, pečovatelské služby, osobní asistenci, poradny. Sháněli 

a nakupovali jsme ochranné pomůcky, aniž bychom věděli, zda se

dočkáme kompenzace. Velmi nám pomáhala i podpora veřejnosti –

šité roušky, desinfekce atd. a hlavně vědomí, že v tom nejsme

sami.

ÚVODNÍ SLOVO PANÍ
ŘEDITELKY
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Že má naše charita úžasné zaměstnance jsem věděla vždy. V této

chvíli jsem se přesvědčila i o tom, jak je naše organizace silná a jak

skvělí a obětaví lidé v ní pracují. Všechny služby byly nadále

poskytovány bez výrazného omezení. Pouze v prvním březnovém

nouzovém stavu došlo k omezení terénní osobní asistence 

a pečovatelských služeb na nezbytně nutný osobní kontakt 

mezi pracovníky a uživateli, tj. např. předávání obědů

bezkontaktně. Pomohlo nám také, že některé rodiny 

na přechodnou dobu služby odřekly, když byl někdo z rodiny 

v karanténě či na ošetřování člena rodiny.

V domově jsme se snažili, aby nouzový stav měl co nejmenší

dopad na psychiku obyvatel. Přestaly se sloužit Mše svaté 

v domově a obyvatelé vycházeli z pokojů jen minimálně.

Pracovnice se snažily povídat si s lidmi na pokojích a dělat zde        

i některé aktivity. Když jsem ale procházela ztichlým domovem,

pomyslela jsem si, že když obyvatele ochráníme před nákazou

takto drastickými opatřeními, začnou nám umírat na stesk 

a samotu. Jak to bylo jen trošku možné, začali jsme obnovovat

společné aktivity a brát obyvatele po skupinkách do jídelny. Oslavili

jsme všechny svátky vlastními silami bez hostů, a i tak byly

všechny oslavy veselé. Největším omezením bylo zřízení izolace,

která vznikla z kaple. Tím se výrazně zmenšil i prostor jídelny 

a prostor pro společné aktivity jako zpívánky, cvičení atd. Kontakt 

s rodinou jsme zajišťovali pomocí videohovorů.  

V nouzovém stavu a při nedostatku personálu jsme společně

dokázali nemožné. Všichni jsme věděli, že klienti v domácnostech 

a v domově se bez naší péče neobejdou. V celé charitě zavládlo

obrovské odhodlání, vůle, obětavost a neskutečné nasazení. 

S Boží pomocí a s láskou v srdci jsme to zvládli. Jsem hrdá na to,

že jsem ředitelkou organizace, ve které pracují tak skvělí lidé. 

Všem moc a moc děkuji.

Ř E D I T E L K A  O B L A S T N Í  C H A R I T Y  S T R A K O N I C E

A  V E D O U C Í  D O M U  K L I D N É H O  S T Á Ř Í  S V .  A N N Y

B C .  O L G A  M E D L Í N O V Á ,  D I S .  
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Rok 2020 jsme začali s obvyklým výhledem, ale hned zjara

obvyklý běh událostí zásadním způsobem změnila

pandemie. Zvlášť v oblasti služby lidem, o které se stará

charita, šlo o mnohem složitější rozhodování, co je vlastně

pro ně potřebné, co je neodkladné. Především v péči 

o nemocné a seniory jde jak o jejich zdraví, ale také o jejich

sociální vazby, které v podstatě den ze dne jakoby měly být

pryč a jak se ukázalo, nikoli na pár dnů. Týdny a měsíce,

které nás provázela opatření a omezování jsou pro tuto

skupinu lidí velice dlouhé a přinášejí mnohá strádání. Vždyť

kvůli soustředěnosti na problémy s koronavirem se mnoho

lidí cítilo na druhé koleji, protože na jejich starosti nebyl čas,

jakoby nebyly důležité. Zde si dovoluji vyslovit velký obdiv

nad hledáním, rozlišováním a nacházením způsobů, jak

zůstat s lidmi v kontaktu. Dík patří všem, kdo navzdory

vlastním obavám, překračovali své vnitřní hranice pro službu

bližním!

Charita jako projev lásky, konkrétní čin pro bližního, se

v plném slova smyslu týká každého člověka a jsem vděčný, 

za všechny, kdo neváhají v běžném životě takto jednat.

Činnost organizované charity je velkým darem nejen pro

kvalitu a rozsah služeb, ale i pro velký dosah. Přál bych si 

a modlím se za to, abychom v této vzájemné inspiraci

nepřehlédli nikoho, kdo potřebuje jakýkoli projev pomoci.

Něco zvládne každý z nás, k dalšímu můžeme přizvat

„charitu“, ale nejdůležitější je mít otevřené a vnímavé srdce.

Do všech dobrých počinů žehnám.

ÚVODNÍ SLOVO PANA
FARÁŘE

R O M A N  D V O Ř Á K -  F A R Á Ř  S T R A K O N I C E
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STATUT: Církevní právnická osoba

ZŘIZOVATEL: Biskupství  českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI

PŮSOBNOST: ORP Strakonice, ORP Blatná,  částečně ORP Prachatice 

IČ: 69093083

ČÍSLO REGISTRACE: 8/1-05-717/1999

SÍDLO: Sousedovice 40, 386 01 Strakonice

ZAČÁTEK ČINNOSTI: březen  1999

ČÍSLO ÚČTU: 8136219490/0300 (ČSOB)

WEB: https://charita-strakonice.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA: u9hc73w

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Bc. Olga Medlínová, DiS. , ředitelka Oblastní charity Strakonice

383 323 281

reditel@strakonice.charita.cz

RADA OCHS: Ing. Josef Kalbáč

Mgr. Mária Hájková

Ing. Jana Habesbergerová

Petra Frčková

Bc. Olga Medlínová, DiS. 

Registrovaná u Ministerstva kultury ČR

777 887 158

https://charita-strakonice.cz/
https://charita-strakonice.cz/


KDO JSME
Oblastní charita Strakonice je samostatnou právnickou osobou

zřízenou Biskupstvím českobudějovickým. Organizačně náleží

pod Diecézní charitu České Budějovice, která je součástí Charity

České republiky. 

Organizaci zastupuje její statutární zástupce - ředitelka 

Bc. Olga Medlínová, DiS. Jejím poradním orgánem je Rada

Oblastní charity Strakonice. 

I když jsme organizačně samostatní, svým posláním,

přístupem a poskytovanými službami jsme součástí velké

rodiny, která na celém světě nese název CARITAS
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Oblastní charita Strakonice je organizací, na kterou
 se může obrátit kdokoliv, ocitne-li se z důvodu věku,

zdravotního stavu  či nepříznivých  životních okolností 
v situaci, kdy potřebuje pomoc druhých. 

Posláním Oblastní charity Strakonice je zachování důstojného

života v jakékoliv životní etapě či situaci. Vycházíme 

z individuálních potřeb každého zájemce o naši službu,

poskytujeme ji v jeho zájmu a tak, abychom zajistili dodržování

lidských práv a svobod. 

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ



Jsme profesionálové. Naše služby jsou registrované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách. Poskytujeme je lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství,

státní nebo politickou příslušnost:

Domov pro seniory                                                            6048219                                                     

Pečovatelská služba Strakonice                                       1002436

Pečovatelská služba Osek                                                1019016

Pečovatelská služba Volyně                                             7347186

Pečovatelská služba Blatná                                              1989357                               

Osobní asistence                                                               9545331

Odborné sociální poradenství                                            6806945

Oblastní charita Strakonice  (dále

jen OCHS) působí na území ORP

Strakonice, ORP Blatná a z části

na ORP Prachatice.  Své služby

poskytujeme  na Strakonicku,

Blatensku, Volyňsku, Česticku,

Radomyšlsku a Osecku. 

V ORP Prachatice naše služby

poskytujeme v Mikroregionu

Vlachovo Březí.
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JAK MŮŽEME POMOCI

Identifikátor v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR

KDE POMÁHÁME

A k tomu máme skvělý tým zdravotních sester, pečovatelek, sociálních pracovníků,
pracovníků v sociálních službách, kuchařek, i celého administrativního personálu



Adresa:  Sousedovice 40, 386 01 Strakonice

Kontakt: ředitelka OCHS: Bc. Olga Medlínová, DiS.

                       383 323 281, 777 887 158 

                       reditel@strakonice.charita.cz

Na této adrese je kancelář ředitelky a správy OCHS. Sídlí zde  účetní, personalistka, hospodářka.

Kancelář zde má sociální pracovnice, fundraiserka/PR a administrativní pracovnice. Všechny tyto

pozice jsou činné také pro všechna další střediska OCHS. 

Domov pro seniory - Dům klidného stáří sv. Anny. Tým tohoto domova tvoří zdravotní sestry,

pečovatelky, aktivizační pracovnice, pracovnice kuchyně, prádelny, úklidu, a vše technické nám

vždy pomáhá vyřešit pan správce. 

KDE NÁS NAJDETE

SOUSEDOVICE
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Adresa: Krále J. z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice
Kontakt: vedoucí a sociální pracovnice terénních služeb 
osobní asistence a pečovatelské služby Bc. Helena Turková
                          383 325 808, 777 808 874
                          helena.turkova@strakonice.charita.cz
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Pečovatelská služba Strakonice

Osobní asistence

Odborná sociální poradna

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kontaktní místo pro uživatele a zájemce o služby:

8

Adresa: Zahradnická 171, 388 01 Blatná
Kontakt: vedoucí a sociální pracovnice pečovatelské služby                    
Marie Mašková, DiS.
                           380 830 305, 777 808 985
                           marie.maskova@strakonice.charita.cz

 Pečovatelská služba Blatná

 Odborná sociální poradna

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Kontaktní místo pro uživatele a zájemce o služby: 

Zázemí pro pracovníky sociálních služeb

Kancelář metodičky OCHS

STRAKONICE

BLATNÁ

Zázemí pro pracovníky sociálních služeb
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Adresa: Vimperská 595, 387 01 Volyně
Kontakt: vedoucí  a sociální pracovnice pečovatelské služby
Hana Pajdlová, DiS.
                            777 808 947
                            hana.pajdlova@strakonice.charita.cz

Pečovatelská služba Volyně

Osobní asistence

Kontaktní místo pro uživatele a zájemce o služby: 

Zázemí pro pracovníky sociálních služeb
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VOLYNĚ

9

NÁŠ TÝM

....a další kolegyně, které v tuto chvíli pomáhají u našich klientů



PŘEHLED SLUŽEB

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
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Služba je registrovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako služba terénní.

Poskytujeme ji osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického

onemocnění nebo zdravotního postižení, a kteří potřebují pomoc jiné osoby.

Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

POSLÁNÍ:

Pomoc při běžných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby

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 prostředí

Základní činnosti služby: 

Umožnit uživatelům zůstat co nejdéle                

 v domácím prostředím

Podpora životního stylu, který si uživatel sám

zvolil

Poskytnout uživateli podporu a pomoc

Cíle služby:   

      dle individuální potřeby

Cílová skupina:                              
senioři, osoby se zdravotním omezením, osoby

s chronickým onemocněním

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
všední dny:
sobota:

7:00 - 17:00 
9:00 - 14:00 středisko Blatná 
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 ID: 1002436, 1019016, 1989357, 7347186



PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V ROCE 2020 
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větší město: Strakonice -cca 22000 obyvatel

menší město: Blatná - cca 6000 obyvatel, Volyně -  cca 3000 obyvatel 

KAPACITA SLUŽBY:

STRAKONICE BLATNÁ VOLYNĚ

maximální možný počet uzavřených smluv:

maximální počet služeb současně:

120 40 100

6 1 3

149 100

POČET KLIENTŮ:

STRAKONICE BLATNÁ VOLYNĚ

132

muži

ženy 63 %

37 %

struktura klientů podle pohlaví:

OSEK

140

6

OSEK

33

POČET NÁVŠTĚV U KLIENTŮ: POČET HODIN PŘÍMÉ PÉČE:  

V roce 2020 jsme naše klienty navštívili celkem 62 748 krát a věnovali jim
3570 hodin přímé péče.

REALIZOVANÉ SLUŽBY

Pečovatelskou službu poskytujeme jak
ve městech, tak na malých vesnicích -
prostě všude tam, kde jsou  naše služby
potřebné. V roce 2020 jsme pomáhali 
u 414 klientů. 
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POČET DOVEZENÝCH OBĚDŮ: POČET PROVEDENÝCH VELKÝCH NÁKUPŮ: 

V roce 2020 jsme pro naše klienty rozvezli 51 540 obědů a  zajistili 
64 velkých nákupů.

MÍSTNÍ PŮSOBNOST PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA STRAKONICE (ORP Strakonice):

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OSEK (ORP Strakonice):

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BLATNÁ (ORP Blatná):

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VOLYNĚ (ORP Strakonice):

Strakonice (Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Strakonice I., II., Střela, Virt), Cehnice (Dunovice), Čejetice (Mladějovice,
Sedlíkovice, Sedliště, Sudoměř), Drachkov, Droužetice, Hlupín, Horní Poříčí (Dolní Poříčí), Jinín (Zorkovice), Kalenice, Katovice, Kladruby,
Krejnice, Krty – Hradec, Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice (Nová Ves, Sudkovice), Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice
(Zadní Ptákovice), Novosedly (Koclov, Sloučín), Paračov, Pracejovice (Makarov), Přední Zborovice, Přešťovice (Slatina), Radějovice,
Radošovice (Kapsova Lhota, Milíkovice, Svaryšov), Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice (Smiradice), Střelské Hoštice (Kozlov,
Sedlo, Střelskohoštická Lhota), Štěchovice, Štěkeň (Nové Kestřany, Vítkov), Třešovice, Únice (Hubenov), Volenice (Ohrazenice, Tažovice,
Tažovická Lhota, Vojnice), Zvotoky.

Bohunice, Budkov, Dub (místní části: Borčice; Dubská Lhota; Dvorec; Javornice), Dvory, Krajníčko, Kratušín (místí část: Chlístov), Lažiště,
Lipovice (místní část: Konopiště), Strunkovice nad Blanicí (místní části: Blanička, Malý Bor, Protivec, Svojnice, Šipoun, Velký Bor,
Žíchovec), Tvrzice, Vlachovo Březí (místní části: Dáchov, Dolní Kožlí, Doubrava, Horní Kožlí, Chocholatá Lhota, Mojkov, Uhřice), Zábrdí.

Doubravice (Nahošín), Droužetice (Černíkov), Chrášťovice (Klínovice), Osek (Jemnice, Malá Turná, Petrovice, Rohozná), Přešťovice

(Brusy, Kbelnice, Slatina), Radomyšl (Domanice, Kaletice, Láz, Leskovice, Podolí, Rojice), Třebohostice (Zadní Zborovice), Únice

(Hubenov), Velká Turná.

Do 31.12.2020 byla pečovatelská služba Osek samostatnou službou,  od 1.1.2021 je sloučena s Pečovatelskou
službou Strakonice

Blatná (Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Řečice, Skaličany), Bezdědovice (Dobšice, Paštiky),
Bělčice (Hostišovice, Hutě, Podruhlí, Újezdec, Tisov, Záhrobí, Závišín), Bratronice (Katovsko), Březí, Buzice (Václavov), Čečelovice,
Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot (Újezd u Skaličan), Kadov (Pole, Vrbno, Mračov, Lnářský Málkov), Kocelovice, Lažany, Lažánky, Lom
(Neradov, Míreč), Lnáře (Zahorčice), Mačkov, Myštice (Kožlí, Laciná, Střížovice, Svobodka, Vahlovice, Výšice, Ostrov, Nevželice,
Dvořetice), Předmíř (Metly, Řiště, Zámlyní), Tchořovice, Sedlice (Dol, Holušice, Mužetice, Němčice), Škvořetice (Pacelice), Uzenice,
Uzeničky (Černívsko), Záboří.

Volyně (Starov, Zechovice, Černětice, Račí), Čepřovice (Jiřetice, Koječín) Čestice (Doubravice u Volyně, Kobylka, Konopice, Krušlov,
Nahořany, Nuzín, Prkošín, Radešov, Střídka), Drážov (Dobrš, Kváskovice, Zálesí), Dřešín (Dřešínek, Hořejšice, Chvalšovice), Hoslovice
(Hodějov, Škrobočov), Hoštice, Kraselov (Lhota u svaté Anny, Milčice, Mladotice), Litochovice (Neuslužice, Střítež), Milejovice, Němčice,
Němětice, Nihošovice (Jetišov), Nišovice, Nová Ves (Lhota pod Kůstrým, Víska), Předslavice (Úlehle, Všechlapy, Marčovice, Kakovice),
Přechovice, Strunkovice nad Volyňkou, Strašice (Škůdra), Úlehle (Radkovice, Švejcarova Lhota), Vacovice, Zahorčice.

ORP Prachatice:



OSOBNÍ ASISTENCE 
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Osobní asistence je terénní služba poskytovaná  od 10. 3. 1999

osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném

sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

POSLÁNÍ:

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

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 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných

zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí

Základní činnosti služby: 

      se společenským prostředím

Uživatel žijící v přirozeném domácím

prostředí

Uživatel žijící svým vlastním životním stylem

Cíle služby: 

Senioři

Osoby ve věkové skupině nad 18 let 

Osoby ve věkové skupině nad 18 let  

Cílová skupina: 

      se zdravotním postižením 

      s chronickým onemocněním

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

6:00 hod.  - 22:00 hod. pondělí - neděle
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OSOBNÍ ASISTENCE V ROCE 2020
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KAPACITA SLUŽBY:

počet aktivních smluv daný okamžik:        35
maximální počet služeb současně:                7     (vikendy, svátky, 19:00-22:00  hod.: 1)

muži: 35 % 

ženy: 65 %

POČET KLIENTŮ:

REALIZOVANÉ  SLUŽBY:

struktura klientů podle pohlaví:

V roce 2020 jsme služby osobní
asistence poskytli celkem 54 klientům.
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STRAKONICKO (ORP Strakonice): 
Strakonice (Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Strakonice I., II., Střela, Virt), Cehnice (Dunovice), Čejetice
(Mladějovice, Sedlíkovice, Sedliště, Sudoměř), Doubravice (Nahošín), Drachkov, Drážov, Droužetice (Černíkov), Hlupín, 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, Koclov), Paračov, Pracejovice (Makarov), Osek (Jemnice, Malá Turná, Petrovice, Rohozná), Přední Zborovice, Přešťovice
(Brusy, Kbelnice, Slatina), Radomyšl (Domanice, Kaletice, Láz u Radomyšle, Leskovice u Radomyšle, Podolí u Strakonic, Rojice)
Radějovice, Radošovice (Kapsova Lhota, Milíkovice, Svaryšov), Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice (Smiradice), 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 (ORP Strakonice):
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),
Předslavice, Přechovice, Strašice (Škůdra), Strunkovice nad Volyňkou, Úlehle (Radkovice, Švejcarova Lhota), Vacovice, Zahorčice.

MÍSTNÍ PŮSOBNOST OSOBNÍ ASISTENCE



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 uplatňován práv, oprávněných

zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí

Základní činnosti služby: 

PŘEHLED ČINNOSTÍ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
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Oblastní charita Strakonice provozuje od r. 1999 odbornou sociální poradnu pro seniory a osoby 

se zdravotním omezením. Tato služba je poskytována na území Strakonicka a Blatenska jako služba

ambulantní. Součástí odborné sociální poradny je také humanitární pomoc.

POSLÁNÍ:

Zajištění bezplatného odborného sociálního poradenství. Poskytnutí
potřebných informací a podpory přispívající k řešení nepříznivé životní situace
seniorů, osob se zdravotním omezením a členů jejich rodin. Pomoc klientovi

při orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech 
a jeho povinnostech.

Uživatel žijící v přirozeném domácím

prostředí

Uživatel žijící svým vlastním životním stylem

Cíle služby: 

Senioři

Lidé se zdravotním a chronickým omezením

Poradenství je určeno také rodinám a okruhu

blízkých těchto osob

Cílová skupina: 

středa 8:00 hod. - 12:00 hod. 
po předchozí domluvě lze sjednat schůzku  individuálně

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
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Naše odborné poradny se zaměřují na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociální

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
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POČET KLIENTŮ:

REALIZOVANÉ  SLUŽBY:

Rozsah pomoci závisí na  závažnosti řešených
problémů. V roce 2020 jsme poskytli celkem 194
krátkodobých  poradenství  a  83 delších sociálních
intervencí.  

Odborné sociální poradenství
poskytujeme svým klientům   
 ve Strakonicích a Blatné. V roce
2020 jsme byli nápomocni
celkem 277 klientům.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ  
V ROCE 2020
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Kontakt:            krátkodobé poradenství do 30 minut

Intervence:       poradenství v rozsahu 30 - 120 minut, popř. i více



DŮM KLIDNÉHO STÁŘÍ SV. ANNY
SOUSEDOVICE 
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Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým domovem

rodinného typu. Svým stylem vyhovuje především lidem se vztahem

k přírodě a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv.

Od 24. 5. 2004 jsou zde poskytovány pobytové služby uživatelům,

kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či postižení, 

a jejichž situace vyžaduje nepřetržitou pomoc jiné fyzické osoby. 

Územní působností této služby je celý Jihočeský kraj.

POSLÁNÍ:

Vytvoření skutečného domova
rodinného typu pro naše

uživatele. Umožnění 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.

 

 

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 

V našem domově najdete tyto služby: 

     a při obstarávání osobních záležitostí.

Klient spokojený s ubytováním, stravováním      

Klient, který se cítí bezpečně a důstojně

Klient, který spolupracuje na zachování              

 a na rozvoji svých schopností

Cíle: 

      a péčí

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
nepřetržitý provoz

Osoby nad 60 let, které jsou závislé na pravidelné

pomoci jiné osoby

Cílová skupina:

17

 ID: 6048219



DŮM KLIDNÉHO STÁŘÍ SV. ANNY JE
SKUTEČNÝM DOMOVEM 
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Náš domov, to je pěkné bydlení.....
Je zde 17 pokojů - z toho  10 dvoulůžkových, 6 jednolůžkových a

jeden čtyřlůžkový přímo sousedící se sesternou.

Pro každého obyvatele je připraveno elektrické polohovací lůžko

se signalizačním zařízením, noční stolek, šatní skříň, jídelní stůl

a křeslo. Všechny pokoje mají přípojku na televizi    

a je možné si je dovybavit např. ledničkou dle dohody s vedením

domova.

Volný čas mohou naši obyvatelé trávit ve společných

prostorách. Těch je u nás hned několik: terasy, dvě klubovny,

jídelna a kaple. V letních měsících trávíme nejraději čas na naší

rozkvetlé zahradě. 

Paní Jiřina pracovala celý život jako zdravotní sestřička. Do Domu klidného stáří se přistěhovala  v r. .... Paní

Jiřina je velmi zručná. Ještě před nějakým časem pilně šila na šicím stroji, dnes krásně plete a háčkuje. Její cit

pro detail a vkus je vidět i v jejím pokoji, který si zútulnila a vyzdobila mnoha dárky od rodiny i vlastními výrobky. 

Naše paní Jiřina 

Náš domov, to je bezpečí, péče a také zábava....

Naše klubovna je místem mnoha

aktivit - vyrábíme, malujeme,

pleteme, luštíme křížovky a nebo

někdy i  jen tak povídáme u kávy.

Naše tvorba nepřináší radost jen

nám, ale i těm, koho svými

výrobky podarujeme. 

Každou středu odpoledne          

 se trochu protáhneme pod

dohledem zdravotní sestřičky, na

každý čtvrtek odpoledne je

připraveno společné sledování

vybraného filmu.  

18

Bohužel i zde se projevila nezbytná protipandemická omezení a část roku 2020 musela být klubovna

uzavřena. Každý ale chápal důvody a i díky tomuto pochopení jsme těžký rok společně zvládli.

Velmi oblíbené jsou naše pravidelné zpívánky s paní ředitelko 

a její kytarou. Všichni si rádi společně zazpíváme známé písničky,

protože  "Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká...."



V Domu klidného stáří sv. Anny se stále něco zajímavého děje. Rok 2020 byl  bohužel ale                      
v mnohém jiný. Dokud však ještě probíhal standardně, stihli jsme zpočátku roku i mnoho
zajímavého. 

KULTURNÍ AKCE ROKU 2020 
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Začátek roku patřil tradičně Tříkrálovské
koledě.
V únoru jsme si užili masopustní veselí,
které do našeho domova přinesly
usměvavé maškary. Na začátku března    
k nám ještě stačili přijít skvělí harmonikáři
a oslavit s námi Mezinárodní den žen.
Pak už se ale brány domova všem
návštěvám uzavřely....

Letní uvolnění protipandemických
pravidel pro společné akce jsme si
užili na naši zahradě. Někomu
vyhovuje více chládek zahradního
altánu, jiný rád nastaví svou tvář
slunci. Oboje je u nás možné.

Podzimní opětovné zpřísnění pravidel  přineslo další omezení společných činností. Rodiny našich
obyvatel s nimi byly ve spojení alespoň formou telefonátů nebo videohovorů. Potěšilo nás také, 
že na naše klienty v této těžké době myslí i úplně neznámí lidé. 
Moc velkou radost našim obyvatelům udělaly dárky z mateřských a základních škol a také
od vojáků ze strakonické posádky.  Této solidarity si nesmírně vážíme a děkujeme za ni. Stejně
tak děkujeme i Ježíškovým vnoučatům, která již několik let pomáhají šířit na světě radost.
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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 uplatňován práv, oprávněných

zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí

Základní činnosti služby: 

PŘEHLED ČINNOSTÍ 
DOPLŇKOVÁ SLUŽBA:

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Kompenzační pomůcky přinášejí větší komfort při péči jak pro klienta

samotného, tak pro pečující osoby. Klient je díky nim více

samostatný a může plnohodnotněji žít v okruhu svých blízkých.

Pečující osoby mohou díky kompenzačním pomůckám lépe

manipulovat s klientem a poskytovat potřebnou péči na vyšší úrovni.

POSLÁNÍ:

Zvýšení kvality života seniorů a osob se zdravotním
postižením  či po úrazech, podpořit jejich návrat do

běžného života, ale také  pomoc 
rodinným příslušníkům k usnadnění péče o své blízké.

elektrická polohovací postel

antidekubitní matrace

mechanické vozíky

chodítka 

klozetová křesla

Nejčastěji půjčované kompenzační pomůcky:
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
 V ROCE 2020

POČET KLIENTŮ
STRAKONICE BLATNÁ

NEJČASTĚJI  PŮJČOVANÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY:

DOBA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

všední dny: 8:00 hod. - 15:00 hod.    
po předchozí telefonické domluvě      

149 40

Pomůcky jsou poskytovány ke krátkodobé zápůjčce (v řádech dnů či měsíců), i k dlouhodobé po dobu několika let. 
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BEZPEČÍ NAŠICH KLIENTŮ 
I ZAMĚSTNANCŮ

zajistit povinné  testování zaměstnanců pečovatelské služby i osobní asistence
obstarat dostatečné množství ochranných pomůcek a dezinfence
vytvořit krizové plány pro jednotlivé služby
přijmout provozní opatření omezující rizika nákazy a opatření preventivní (izolační pokoj 

pomoci klientům Domova klidného stáří sv. Anny zvládnout dlouhý čas povinné izolace 

rychle si osvojit moderní komunikační technologie k zachování kontaktů i v době izolace
sledovat dotační tituly pro financování vícenákladů v souvislosti s pandemií

V zájmu bezpečnosti našich klientů v pobytovém zařízení i v terénních službách, i v zájmu bezpečí
našich zaměstnanců bylo nutné: 

      v Domě klidného stáří sv. Anny)

      od svých rodin

Od 12.3.2020 byl v České republice
vyhlášen nouzový stav, a tím okamžikem
začala platit přísná preventivní opatření
pro bezpečnost každého z nás.  Nouzový
stav  trval až do 17.5.2020. Letní měsíce
sice přinesly určité uvolnění, ale 
od 5.10.2020 byl nouzový stav vyhlášen
opakovaně a trval až do ledna
následujícího roku.  
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Za profesionální a zodpovědný přístup a pomoc v těžkých měsících patří velký dík všem

členům našeho týmu i každému, kdo nezistně nabídl svou pomoc. Klientům děkujeme

 za  jejich toleranci a pochopení. 
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AUTOMOBILY, KTERÉ POMÁHAJÍ 
VÍC NEŽ JINÉ

Také auta potřebují dostatečnou péči.  Jelikož v
našem týmu není žádný garážmistr, musí se 
o pravidelnou údržbu vozového parku postarat
naše zodpovědné pečovatelky. Do budoucna
bychom velmi  rády mezi nás přivítali šikovného
dobrovolníka, který  si si vzal tuto práci pod svůj
patronát.

Vzhledem k území, které našimi službami
pokrýváme, bychom se neobešli bez
dostatečného vozového parku. I když ani
stávající počet automobilů není úplně
dostatečný, jsme rádi, že máme 
k dispozici tyto spolehlivé pomocníky. 
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V Oblastní charitě Strakonice bylo původním záměrem věnovat finance získané z Tříkrálové sbírky  
 na rekonstrukci kuchyně Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích a na pořízení automobilu   
 pro terénní služby. 

Jelikož však v Domu klidného stáří sv. Anny došlo k nepředvídatelné vážné závadě na komunikačním
systému, byl záměr sbírky přehodnocen a za získané finance jsme pořídili nový komunikační systém,
který umožňuje rychlé spojení klientů s obsluhujícím personálem. Tím se výrazně zvyšuje bezpečnost
každého z našich obyvatel v domově, a bezpečnost našich obyvatel   je pro nás naprostou prioritou. 

Tříkrálová sbírka oslavila v roce 2020 
již dvacetileté výročí. Když se před dvaceti lety
objevili v ulicích první koledníci v pláštích tří
králů, nikdo ani netušil, že během dvou
desetiletí se jejich počet rozšíří na 70 tisíc 
a stará lidová tradice dá vzniknout největší
charitativní sbírce v České republice. 

Za dvacet let své existence ale právě tato
sbírka pomohla zlepšit tisíce charitních služeb
a ulehčit život desítek tisíců charitních klientů.
Jsme hrdi na to, že jsme součástí tohoto
smysluplného projektu. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 
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Začátek Tříkrálové sbírky byl
i tentokrát slavnostní. Dne 8.1.2020
v kostele sv. Markéty proběhl
Tříkrálový koncert, během kterého
vikář Roman Dvořák požehnal
malým koledníčkům.

O nádherný zpěv ve stejně 
 nádherných prostorách kostela     
 se postarala Pěvecká skupina
Prácheňského souboru, PUK
Strakonice a Smíšený sbor Hlasoň.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 VÝSLEDKY
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Tříkrálovou sbírkou bylo vybráno 549 125 Kč. Tyto prostředky jsou odesílány na účet Tříkrálové
sbírky Charity Česká republika,  na činnost Oblastní charity Strakonice se vrací 65 % z této částky.
V roce 2020 se jednalo o částku  356 931 Kč. 
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FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 
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Činnost Oblastní charity Strakonice je financována z více zdrojů. Těmito zdroji jsou dotace ze státního
rozpočtu vyplácené prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, dotace z územně
samosprávných celků (Krajský úřad Jihočeského kraje, města a obce), dary nadací a nadačních
fondů, fyzických a právnických osob, výnosy se sbírek a příjmy za vlastní výkony.  

NÁKLADY A VÝNOSY
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            ROZVAHA            
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            ROZVAHA            
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            VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT           
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            VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT           
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ROZSAH PŘÍJMŮ A ČLENĚNÍ PODLE ZDROJŮ
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

Oblastní charita Strakonice  - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

2/4

33



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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VÝROK AUDITORA
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VÝROK AUDITORA
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VÝROK AUDITORA

Oblastní charita Strakonice  - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

3/4

38



VÝROK AUDITORA
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Děkujeme našim donátorům z řad úřadů, institucí, soukromých firem a jednotlivců:

Bez pochopení a podpory našich dárců bychom se neobešli.  Naše projekty, naše činnost, naše

pomoc druhým, to by nebylo možné bez finanční i materiální pomoci Vás, našich vážených

donátorů. 

Děkujeme i dalším dárcům, kteří přispěli podle svých možností i drobnější částkou. Poděkování

patří i všem, kteří nás v tomto  těžkém roce podpořili vlastnoručně ušitými rouškami, dezinfekcí,   

 a jinými prostředky. 

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NAŠÍ ČINNOST PODPORUJÍ
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sobota: středisko Blatná 
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PODĚKOVÁNÍ NAŠIM DÁRCŮM

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NAŠÍ ČINNOST PODPORUJÍ
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sobota: středisko Blatná 

Děkujeme  těmto obcím za jejich dotace i finanční příspěvky a dary:  
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JAK NÁM MŮŽETE POMOCI I VY? 

Finančním příspěvkem na č. účtu: 136219490/0300 (ČSOB)

Hmotným darem, materiálem nebo službou: kontaktujte nás prosím na tel.

čísle 604 572 257

Dobrovolnickou službou: kontaktujte nás prosím na tel. čísle 604 572 257

Sdílením našich příspěvků na Facebooku Charita Strakonice

Děkujeme Vám 

Oblastní charita Strakonice  - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

...a také myšlenkou a modlitbou za ty,

kterým charita pomáhá...
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KONTAKTY 

Ředitelka:  Bc. Olga Medlínová, DiS.
 telefon: 383 323 281, 777 887 158
 E-mail:  reditel@strakonice.charita.cz
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Metodik:  Bc. Libuše Lukešová
 telefon: 380 120 894, 776 376 357
 E-mail:  libuse.lukesova@strakonice.charita.cz

Účetní:  Petra Frčková
 telefon: 383 327 457, 777 808 871
 E-mail:  petra.frckova@strakonice.charita.cz

Personalistka, mzdová účetní:  Jitka Štědroňská
telefon: 777 808 871
E-mail:  jitka.stedronska@strakonice.charita.cz

Administrativa:  Lenka Jágrová
telefon: 773 979 002
E-mail:  lenka.jagrova@strakonice.charita.cz

Fundraiser, PR pracovník:  PhDr. Jitka Stropnická
telefon: 604 572 257
E-mail:  jitka.stropnicka@strakonice.charita.cz

Sociální pracovník Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
              Sabina Lešková, DiS.
 telefon: 383 327 459, 773 979 004
 E-mail:  sabina.leskova@strakonice.charita.cz
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