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O charitě

Název charita pochází z latinského Caritas (milosrdná láska) a
jejím posláním je sluţba milosrdné lásky bliţním v nouzi a
všechny charity na světě mají toto poslání společné – s láskou
pomáhají lidem.
Oblastní charita Sušice se od této myšlenky nijak nevzdaluje a
svými aktivitami se snaţí naplňovat smysl charitní práce
především v oblasti péče o seniory a osoby s postiţením a
sluţbami pro lidi bez přístřeší nebo v jiné ţivotní tísni. Pracovníky
a také některé dobrovolníky charity najdete po celém
Sušicku. Denně se setkávají s těmi z nás, kteří se bez pomoci
druhých neobejdou.
Kromě sociálních sluţeb rozvíjí charita na Sušicku nemálo
kulturně-společenských
a
vzdělávacích
aktivit,
které
zpříjemňují volný čas široké veřejnosti.
Výroční zpráva za rok 2006 shrnuje období jednoho dalšího
roku v činnosti Oblastní charity Sušice, který znovu potvrdil, ţe
sluţba druhým lidem je potřebná, a ţe je třeba ji neustále
kvalitativně rozvíjet.
Děkujeme Vám všem, se kterými jsme se v roce 2006 setkali
při spolupráci a Vám, kteří charitní sluţby podporujete.
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Události roku 2006

V roce 2006 oslavila Oblastní charita Sušice páté výročí aktivní činnosti
v oblasti poskytování sociálních sluţeb na Sušicku. 1.7.2001 byla zahájena
činnost charity v Sušici poskytováním pečovatelské sluţby a pomoci v tísni.
Za celé období byly sociální sluţby poskytnuty více jak 600 potřebným osobám,
zaměstnáno bylo celkem 44 pracovníků a svou činností dosáhla organizace i do
nejvzdálenějších míst na Sušicku. Charita byla v roce 2005 oceněna celostátní Cenou
kvality za poskytování sociálních sluţeb neústavní péče.
Oslava pátého výročí se konala v sídle Oblastní charity Sušice - na částečně zrekonstruovaném zámku
ve Volšovech. Zúčastnili se jí zástupci spolupracujících institucí a organizací, pracovníci charity a
především senioři, kteří tvoří nejpočetnější skupinu klientů Oblastní charity Sušice.
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Přehled činnosti v roce 2006

Sociální služby:
 Pro seniory a dospělé osoby se zdravotním postiţením:
-

Pečovatelská sluţba
Osobní asistence
Odlehčovací sluţby
Aktivizační sluţby

 Pro osoby bez přístřeší a osoby v obtíţných ţivotních situacích:
-

Azylový dům
Noclehárna
Krizová pomoc

 Pro seniory, osoby s postiţením, osoby bez přístřeší a osoby v tísni:
- Poradna Racek
Volnočasové aktivity:
 Kulturní, společenské a vzdělávací aktivity:
-

Jednorázové aktivity zámku Volšovy - Zámecký slunovrat, Keramické setkání
Jednorázové vzdělávací akce
Pravidelná keramická dílna na zámku ve Volšovech
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Střediska charity 2006
Oblastní charita působí svou
činností do 20 km od města Sušice
(v sušické a kašperskohorské
oblasti a v DPS Kašperské Hory).
Je soustředěna do 3 středisek,
která slouţí nejen jako místa
poskytování sociálních sluţeb a
poradenství, ale jsou také určena
k prvotnímu kontaktu zájemců o
poskytování sociálních sluţeb:
1. Centrum Racek Sušice - poradna
Lechova 926, Sušice (500 m od náměstí,
tzv. „Zlatá Otava“)

2. Dům s pečovatelskou službou
Ţiţkovo náměstí 401, Kašperské Hory (cca
500 m od náměstí)

3. Zámek Volšovy – sídlo charity
Volšovy 1, Sušice (5 km od Sušice směrem
na Petrovice)
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Služby pro seniory a osoby s postižením

Sluţby sociální péče jsou poskytovány
seniorům a dospělým osobám s postiţením
v sušické a kašperskohorské oblasti a v DPS
Kašperské Hory a slouţí především k zajištění
základních ţivotně důleţitých potřeb
uţivatelů. Cílem sluţeb je podpořit seniory
v ţivotě v domácnosti, pomoci jim udrţet
zdravý ţivotní styl a sniţovat rizika spojená
se stárnutím či postiţením.
Při poskytování sociálních sluţeb je vítána
spolupráce s rodinnými příslušníky, kteří mají
zájem o pomoc svým blízkým.
V nabídce sluţeb pro seniory a osoby
s postiţením jsou:
- pečovatelská sluţba
- osobní asistence
- odlehčovací sluţby
- aktivizační sluţby
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Počet seniorů a osob s postižením, kteří využili
služeb sociální péče
v letech 2001 - 2006
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Služby pro seniory a osoby s postižením

Obyvatelé oblastí Sušicka, kteří vyuţili sluţeb pro seniory
a osoby s postiţením v 2006:

4%

18%

Obyvatelé obcí na
Sušicku

5%

Obyvatelé města
Sušice
Obyvatelé obcí na
Kašperskohorsku

20%

Obyvatelé města
Kašperské Hory
53%

Obyvatelé DPS KH
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V roce 2006 byly poskytovány
seniorům
a
osobám
s postiţením sluţby sociální
péče ve 37 obcích na Sušicku:
Annín,
Bojanovice,
Brod,
Budětice, Buršice, Čejkovy,
Čepice, Čimice, Dlouhá Ves,
Dobršín, Domoraz, Draţovice,
Hrádek u Sušice, Chlístov,
Kašovice, Kašperské Hory,
Kolinec, Letovy, Lipová Lhota,
Mířenice,
Mokrosuky,
Nalţovské Hory, Nezamyslice,
Nezdice, Petrovice u Sušice,
Podhrází,
Pohorsko,
Rábí,
Radešov, Sušice, Tedraţice,
Trţek,
Velká
Chmelná,
Vlčkovice, Zbynice, Ţihobce,
Ţichovice.
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Pečovatelská služba 2006

Terénní pečovatelská sluţba Oblastní
charity Sušice podporuje důstojný a
bezpečný ţivot seniorů a osob se
zdravotním postiţením v jejich přirozeném
prostředí. Je vykonávána kvalifikovanými
pracovníky, kteří respektují individuální
potřeby, denní zvyklosti a soukromí
uţivatelů. Pečovatelská sluţba působí
v sušické oblasti, v obcích na území do 20
km
od
města
Sušice,
v Domě
s pečovatelskou sluţbou v Kašperských
Horách a v okolních obcích. Počet klientů
pečovatelské sluţby: 140

Úkony pečovatelské služby, osobní asistence

v období 1.1.2006 - 31.12.2006
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Dovážka a donáška obědů do obcí (20km od Sušice)
Úkony Osobní asistence
Podávání jídla a pití, pomoc při přípravě jídel
Donáška a štípání dřeva, skládání uhlí
Donáška nákupů, léků, vody, nutné pochůzky,
Udržování domácnosti, topení, čištění kamen, velký úklid, praní, mytí oken aj.
Doprovod na vyšetření, mimo domov, aktivizace, odvoz klienta
Dohled nad dospělým občanem
Zápůjčky kompenzačních pomůcek
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Osobní asistence 2006

Osobní asistence Oblastní charity
Sušice je terénní sluţba sociální péče
pro dospělé osoby se zdravotním
postiţením
ze
sušické
a
kašperskohorské oblasti, která pomáhá
udrţovat a rozvíjet sociální kontakty
klientů a podporuje jejich začleňování
do společnosti. S pomocí osobního
asistenta je uţivatel schopen zvládnout
běţné denní činnosti v přirozeném
prostředí podle svých přání.
Počet osob – uţivatelů sociální sluţby osobní asistence v roce 2006: 6 (3 muţi a 3 ţeny)
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Odlehčovací služby 2006

V roce 2006 zahrnovala pečovatelská sluţba rovněţ péči, kterou od roku 2007
nazýváme Odlehčovací sluţby. Jedná se o podporu a pomoc osobám - seniorům a
dospělým osobám se zdravotním postiţením, o které je jinak pečováno, například
rodinou. Sluţba probíhá ve spolupráci s pečující osobou, a slouţí k odlehčení přirozené
zátěţe, kterou s sebou pravidelná péče přináší.
Odlehčovací sluţby jsou vyhledávanou formou podpory při péči o často velmi těţce
postiţené osoby, které zůstávají u svých blízkých v domácnostech. Všechny pečující
osoby, se kterými jsme se při této sluţbě setkali, mají naši podporu a skutečný obdiv za
vytrvalou a láskyplnou péči, kterou svým blízkým pravidelně věnují.
Počet osob, kteří vyuţili sluţbu ve formě odlehčovací sluţby: 4 (2 muţi a 2 ţeny)
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Aktivizační programy pro seniory 2006

Sociálně aktivizační sluţby Oblastní charity Sušice podporují
aktivní způsob ţivota seniorů a dospělých osob se zdravotním
postiţením ve společnosti. Jednotlivé činnosti sociální sluţby
napomáhají k udrţování sociálních kontaktů, podporují
dostatečnou psychickou i fyzickou kondici a rozvíjí dovednosti
uţivatelů. Obyvatelům Domu s pečovatelskou sluţbou pomáhají
při adaptaci na prostředí nového domova. Realizace programů
se přizpůsobuje aktuálním poţadavkům a
zájmům
jejích
uţivatelů.
Aktivizačních programů se v roce 2006 zúčastnilo 1757 osob.
Oblíbené programy v DPS:
Pohybová terapie a plavání
Přednášky a besedy
Posezení s harmonikářem
Ruční tvořivost
Kavárnička pro seniory
Vycházky a výlety
Logic club
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Azylový dům a Noclehárna 2006

Sluţba Azylového domu CHRPA je pobytová sociální sluţbu na přechodnou dobu pro
osoby, ocitající se v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení.
Cílem sluţby je podpořit uţivatele v řešení tíţivé ţivotní situace a pomoci mu se
začleněním do společnosti, jako je uplatnění se na trhu práce, zvyšování kvalifikace,
nalezení bydlení a zvládnutí péče o vlastní osobu. Pracovními a vzdělávacími
programy, kterými je sluţba azylového domu doplněna díky podpořenému projektu
Sociabilita, je u uţivatelů podporován aktivní přístup k řešení vlastní situace.
Noclehárna je především určena osobám, vedoucí rizikový způsob ţivota a nebo
osobám, které jsou tímto způsobem ţivota ohroţeny. Uţivateli umoţňuje zajištění
základních činností - provedení celkové hygieny těla a přenocování v zařízení do
druhého dne. Sluţba je časově omezená příchodem a odchodem ze zařízení a
podmínkami dodrţování řádu v zařízení.
Počet osob, které vyuţily zařízení Azylového domu: 18
Počet osob kterým byla poskytnuta krizová pomoc: 53, krizová lůţka : 14 osob
Počet osob noclehárny: 8
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Projekt Sociabilita 2006

Sociabilita - Systémová podpora osob bez přístřeší s vyuţitím
azylových sluţeb zámku ve Volšovech - je projekt na podporu
integrace osob bez přístřeší do společnosti formou poskytnutí
ubytování a následných podpůrných programů (vzdělávání,
pracovní program, asistence při vyhledávání zaměstnání a bydlení a
asistence při uplatňování práv a oprávněných zájmů).
Počet podpořených osob za rok 2006: 18 (15 muţů a 3 ţeny).
3 osoby získaly rekvalifikaci pro uplatnění se na trhu práce.
67 % osobám se podařilo nalézt ubytování a zaměstnání.
Setkání u kulatého stolu s institucemi spolupracujícími na řešení
situací osob bez přístřeší – červen 2006. Schůzka se uskutečnila
na radnici města Sušice za přítomnosti zástupců sociálního
odboru MPSV ČR , Krajského úřadu Plzeňského kraje a
pracovníků sociálních sluţeb a institucí Klatovska. Akce byla
součástí projektu Sociabilita, který je na období dvou let
podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a ze
státního rozpočtu ČR. Cílem schůzky bylo nejen vzájemné
představení jednotlivých poskytovatelů sluţeb v regionu a jejich
kompetencí, ale především rozvoj spolupráce při poskytování
sluţeb skupinám osob, které jsou ohroţeny sociálním
vyloučením ze společnosti.
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Poradna RACEK 2006

Poradna Racek Oblastní charity Sušice zahrnuje sluţby
odborného sociálního poradenství a psychoterapeutické
pomoci uţivatelům sociálních sluţeb Oblastní charity Sušice,
jejich rodinným příslušníkům a osobám v obtíţných ţivotních
situacích. Zaměřuje se především na pomoc seniorům, osobám
se zdravotním postiţením, osobám bez přístřeší a osobám, které
jsou ohroţeny
rizikovým způsobem ţivota. Poradenství je
poskytováno ambulantně ve střediscích Oblastní charity Sušice i
jako terénní sluţba. Uţivatelům sluţby je zajištěna ochrana
osobních údajů a veškerých zjištěných informací.
V roce 2006 byl zahájen pravidelný provoz poradny Racek v DPS.
Zapůjčení kompenzačních pomůcek: 15 osob
Zapůjčení vysoušečů vzduchu: 22 osob
Počet osob, kterým bylo poskytnuto odborné
poradenství a terapeutické sluţby: 164 osob
Adresa: Poradna Racek, Sušice, Lechova 926
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Volnočasové aktivity 2006

V rámci volno-časových aktivit jsou na zámku ve Volšovech
kaţdoročně
pořádány
veřejné
kulturně-společenské
programy, které nabízí všem zúčastněným prostor pro aktivní
odpočinek a relaxaci.
V roce 2006 byla kromě aktivit
jednorázových otevřena páteční keramická dílna.
Letní programy byly bohaté na tvorbu z keramiky a dřeva. O
Zámeckém slunovratu se drátkovalo, střílelo z luku a bavili
jsme se. S dobrovolníky jsme mohli uspořádat jiţ tradiční
oslavu společného setkávání - Carman – noční divadelní
představní nejen pro děti s hádankami a hledáním pokladu.
V průběhu letních aktivit byla otevřena na zámku ve
Volšovech výstava prací Plzeňských profesionálních i
amatérských umělců a přivítali jsme během léta přibliţně 500
návštěvníků nejen z české republiky.
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Volnočasové aktivity 2006

Keramické setkání ve Volšovech – týdenní workshop keramicko-sochařské
tvorby s předsedou Unie výtvarných umělců I.Hostašou a ostatními výtvarníky.
Akci podpořili: Město Sušice, Nářadí Janoušek Sušice, ZKD Sušice a příznivci charity.
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Tříkrálová sbírka 2006

Výnos z Tříkrálové sbírky pro podporu činnosti
Oblastní charity Sušice v roce 2006:
41 278,55 Kč
Finanční prostředky byly využity na podporu
služeb osobám s postižením, seniorům a
především osobám v tísni

Děkujeme koledníčkům a všem těm, kteří sbírku podpořili.
18

Oblastní charita Sušice

Ekonomika 2006

NÁKLADY

CELKEM

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Opravy a udrţování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní sluţby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní daně, poplatky a ostatní
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky (KRHO)
Investice

NÁKLADY CELKEM:

529 676,38
49 205,20
151 159,52
119 535,00
186 277,00
7 073,50
411 806,95
2 139 262,00
735 237,00
8 824,00
2 100,00
97 797,86
144 437,00
700,00
0

4 583 091,41
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Ekonomika 2006

VÝNOSY

CELKEM

Trţby od příjemců sluţeb-klientů

564 113,50

Úroky

2 832,07

Tříkrálová sbírka 2006

41 278,55

Přijaté příspěvky - Dary

16 088,00

Město Kašperské Hory

200 000,00

Město Sušice

26 000,00

MPSV ČR (projekt C0050_15)

295 121,00

Krajský úřad Plzeňského kraje

2 282 000,00

Úřad práce Klatovy

83 000,00

Úřad práce Plzeň

62 033,00

Evropský sociální fond (projekt OB 26/30)

901 639,00

VÝNOSY CELKEM:

4 474 105,12
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Poděkování

Rádi bychom tímto způsobem upřímně
poděkovali všem, kteří jakoukoliv formou
umoţnili Oblastní charitě Sušice rozvíjet a
zkvalitňovat sociální sluţby pro potřebné
občany. Děkujeme všem, kteří přispěli na
činnosti charity finančně, materiálně
formou
dobré
spolupráce
nebo
dobrovolnou činností.
Poděkování patří všem, kteří se rozhodli
takto s námi spolupracovat i nadále. Vaší
podpory si velmi váţíme.
Děkujeme také paní doktorce Svatošové,
ţe přijala naše pozvání přednášet o
domácí hospicové péči.
Zvláštní ocenění patří všem pracovníkům
charity, kteří denně pomáhají druhým.
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Adresa a kontakty

Adresa sídla charity - doručovací adresa:
OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE
Zámek Volšovy 1
342 01 Sušice
Tel / Fax: 376 523 324 /376 523 324
E-mail: charita.susice@atlas.cz
Web: www.charitasusice.cz
Konto: 152140002/0300
ČSOB Poštovní spořitelna
Zámek se nachází cca 5 km od Sušice v obci Volšovy

Ředitelka: Marie Hrečínová Prodanová
(tel: 732 250 018)
Sociální pracovnice: Bc. Jitka Kozlová
(tel: 731 402 920)
Sluţby pro seniory: Ivana Bruzlová
(tel: 731 402 910)
Asistentka poradny: Zdeňka Vrbová
(605 200 330)
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