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Úvodní slovo

Váţení přátelé,
právě drţíte v rukou zprávu o činnosti Oblastní charity Sušice, organizace, která od roku 2001
podporuje osoby v náročných ţivotních situacích, pořádá kulturně-společenské aktivity a řadí se
mezi poskytovatele sociálních sluţeb v Plzeňském kraji.
Moţná, ţe si někteří z Vás budou klást otázku: „Kdo a jaký je vlastně ten člověk, který potřebuje
něčí pomoc a co je vlastně ona Charita“.
Charita, z latinského „Caritas“ tedy milosrdná láska, na celém světě vychází ze základních principů
křesťanství a slouţí bliţním v nouzi, a to bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či
náboţenskému vyznání. Je vyjádřena v evangeliu svatého Matouše slovy:
„Měl jsem hlad a dali jste mi najíst, byl jsem cizí a ujali jste se mě,
měl jsem ţízeň a dali jste mi napít, byl jsem nahý a oblékli jste mě.“
Charita v České republice je rovnocenným partnerem mezi poskytovateli sociálních
a zdravotnických sluţeb a je útočištěm mnohým osobám, které potřebují pomoc při nastalých
ţivotních obtíţích.
Odpovědí na otázku, jakým lidem vlastně charita slouţí, se nabízí tolik, s kolika rozmanitými příběhy
se pracovníci charity denně při své práci setkávají. Lidský a individuální přístup ke kaţdému
člověku, který pomoc potřebuje, je v pomáhajícím procesu samozřejmostí.
Dovolte mi, abych Vám na následujících stránkách představila činnost Oblastní charity Sušice,
tedy organizace, která v duchu „caritas“ podporuje osoby, které se ocitají v tísni, nabízí a poskytuje
široké spektrum sociálních sluţeb a podporuje společensko - kulturní aktivity na Sušicku.
Marie Hrečínová Prodanová – ředitelka Oblastní charity Sušice
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Představení organizace

Oblastní charita Sušice je registrovaným
poskytovatelem sociálních sluţeb.
Na základě platných stanov je samostatným
právnickým
subjektem
(IČO:64388441),
zřizovaným Biskupstvím Českobudějovickým
a spadá pod Diecézní charitu České
Budějovice.
Statutárním zástupcem organizace je její ředitel,
poradní orgán tvoří sedmičlenná Rada
Oblastní charity Sušice.
Činnost je zaměřena zejména na poskytování
sociálních sluţeb v domácnostech seniorů
a osob se zdravotním postiţením, věnuje se
rovněţ lidem v tísnivých ţivotních situacích
a osobám bez přístřeší.
Oblastní charita Sušice působí v okrese Klatovy na Sušicku a Kašperskohorsku, do vzdálenosti
20 km od města Sušice.
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Střediska charity

Činnost Oblastní charity Sušice je organizována ze tří středisek (na mapě označeny čísly 1,2,3),
která slouţí jako místa poskytování sociálních sluţeb. Mají bezbariérový přístup, jsou určena
k prvnímu kontaktu se ţadateli o sluţby a je v nich poskytováno poradenství. Z těchto center
denně vyjíţdějí pracovníci sušické charity do domácností uţivatelů.

Volšovy - Sídlo Oblastní charity Sušice (Volšovy 1, 342 01 Sušice)
Sušice – Informační a poradenské centrum sociálních sluţeb (Lechova 926, 342 01Sušice)
Kašperské Hory – Dům s pečovatelskou sluţbou (Ţiţkovo náměstí 401, 341 92 Kašperské Hory)
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Střediska charity



Volšovy – zámek a park ve Volšovech u Sušice
Sídlo Oblastní charity Sušice, kanceláře, zázemí pracovníků
sklad kompenzačních pomůcek a ostatního materiálu.
Provoz sociálních sluţeb:
Sociálně aktivizační sluţby,
sociální poradenství, azylový dům (do r.2007), noclehárna.
Ostatní vyuţití: Aktivity pro volný čas, keramická dílna,
výstavní a koncertní prostory, relaxační zahrada.

Sušice – Poradna Racek
Informační a poradenské centrum, bezbariérové kontaktní
místo pro zájemce o sluţby a veřejnost, zázemí terénních
pracovníků sluţeb sociální péče Oblastní charity Sušice.
Provoz sociálních sluţeb: Sociální poradenství.
Ostatní vyuţití: bezplatný internet, WC pro osoby s postiţením.

Kašperské Hory – Dům s pečovatelskou službou
Bezbariérové kontaktní místo
pro zájemce o sociální sluţby,
společenská místnost, zázemí terénních pracovníků soc. sluţeb.
Sociální sluţby: Sociální poradenství, sociálně aktivizační sluţby
pro seniory a osoby se zdravotním postiţením.
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Události roku 2007

Rok 2007 s sebou ihned od ledna přinesl mnoho plánovaných, ale i nečekaných událostí.
Vstoupil v platnost připravovaný zákon o sociálních sluţbách, který s sebou přinesl mnoho změn.
Organizace výrazně posílila oblast sociálního poradenství a začala rozvíjet koordinovanou
spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních sluţeb.
Konaly se nové akce – Dětský tábor Dobrovolnického centra DCH České Budějovice na zámku
ve Volšovech, Adventní koncert charity a Den Seniorů na Sušickém náměstí.
Problémy na počátku ledna způsobil orkán Kyril. Ničivé následky větru likvidovali pracovníci charity
a čeští i zahraniční dobrovolníci. Byla poničena nová střecha zámku, v přilehlém parku spadly
vzrostlé stromy. Mezi nimi i přes sto let stará lípa, na jejímţ místě byla při Sochařském setkání ve
Volšovech vytvořena keramická socha – symbolický Strom ţivota.
Pohled na spadlé stromy v zámeckém parku ve Volšovech

Socha „Strom života“
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Přehled činnosti

V roce 2007 vstoupil v platnost Zákon o sociálních sluţbách č.108/2006 Sb. a Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR byly tak nastartovány zásadní změny v systému sociálních sluţeb. V souladu
s Vyhláškou č.505 byly stanoveny nové limity úhrad a uţivatelé sociálních sluţeb si poprvé mohli
zaţádat o příspěvek, slouţící k zajištění péče o vlastní osobu a domácnost. Současně také
poskytovatelům sociálních sluţeb vznikly nové povinnosti – registrovat poskytované sociální sluţby
a splnit ostatní zákonem stanovená kriteria.
Zavedení těchto změn v systému poskytování sociálních sluţeb umoţňuje kontrolovat kvalitu
poskytovaných sluţeb a umoţňuje přispívat potřebným osobám na péči.
Oblastní charita Sušice zaregistrovala v roce 2007 u Krajského úřadu Plzeňského kraje tyto sociální
služby:
Služby sociální péče:
Pečovatelská sluţba (§ 40)
Osobní asistence (§ 39)
Odlehčovací sluţby (§ 44)
Služby sociální prevence:
Sociálně aktivizační sluţby
pro seniory a osoby se ZP (§ 66)
Azylový dům (§ 57)
Noclehárna (§ 63)
Sociální poradenství:
Sociální poradenství (§ 37)
Oblastní charita Sušice dále pořádá vzdělávací a společensko – kulturní programy a jiné
volnočasové aktivity.
8

Výroční zpráva 2007

Služby sociální péče

Sluţby sociální péče jsou určeny především seniorům a osobám se zdravotním postiţením
ze Sušicka a Kašperskohorska. Tyto sluţby podporují seniory v zachování běţného způsobu ţivota
v domácnosti,
pomáhají udrţet zdravý ţivotní styl a sniţují zátěţ spojenou se stárnutím
nebo zdravotním postiţením.
Mezi tyto sluţby patří především pečovatelská sluţba a osobní asistence.
Odlehčovací sluţby nabízejí podporu a pomoc pečujícím osobám, které se pravidelně starají o své
blízké. Tyto sluţby umoţňují regenerovat jejich síly nebo setrvat na trhu práce.
Počet uţivatelů sociálních sluţeb kaţdoročně vzrůstá. Důvodem je výrazné stárnutí populace
a zvyšování počtu osob, které ţijí osaměle díky odchodu rodinných příslušníků do větších měst.
Počet seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří využili služeb sociální péče Oblastní charity Sušice v letech 2001 – 2007
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Služby sociální péče

V roce 2007 poskytovali pracovníci Oblastní charity Sušice terénní sluţby sociální péče seniorům
a osobám se zdravotním postiţením celkem ve 41 obcích:
Annín, Bernartice, Bojanovice, Brod, Budětice, Buršice, Červené Dvorce, Čejkovy, Čepice, Čimice, Divišov,
Dlouhá Ves, Dobršín, Domoraz, Draţovice, Františkova Ves, Hrádek u Sušice, Chlístov, Kašovice, Kašperské
Hory, Kojšice, Kolinec, Letovy, Maršovice, Mířenice, Mokrosuky, Nalţovské Hory, Nezamyslice, Nová Víska,
Petrovice u Sušice, Podmokly, Rabí, Radešov, Sušice, Tedraţice, Trţek, Velenovy, Velká Chmelná, Zbynice,
Ţihobce, Ţichovice.
Obce, ve kterých byly služby sociální péče poskytovány

Uživatelé služeb sociální péče v roce 2007
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Služby sociální péče - fotogalerie
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Pečovatelská služba

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.
Pečovatelská sluţba zastupuje, co do počtu uţivatelů a také nákladů na sluţbu, největší podíl mezi
dosud realizovanými sociálními sluţbami sušické charity.
Počet návštěv v domácnostech uţivatelů sociálních sluţeb: 15 071.
Počet hodin přímé péče u uţivatelů sluţby: 4 489,5 hod.
Počet klientů pečovatelské sluţby v roce 2007: 165 osob
Struktura uživatelů Pečovatelské služby podle věku
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Velkou skupinu osob, které vyuţívají pečovatelskou sluţbu jsou osoby starší 80 let. Nejstarší klientkou
pečovatelské sluţby byla v roce 2007 ţena ve věku 96 let z obce vzdálené 8km od Sušice.
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Osobní asistence

Osobní asistence Oblastní charity Sušice je forma podpory pro dospělé osoby se zdravotním
postiţením a seniory ze Sušicka a Kašperskohorska, 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.
Tato sociální sluţba umoţňuje cíleně podporovat individuální schopnosti uţivatelů.
Osobní asistence je často vykonávána celodenně , v rozsahu 6 – 8 hodin.
Počet návštěv v domácnostech uţivatelů osobní asistence: 1 162 návštěv.
Počet hodin strávených výkonem činnosti s uţivateli: 3 414 hodin.
Počet klientů osobní asistence v roce 2007: 5 osob
Struktura uživatelů Osobní asistence podle věku
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Nejstarší klientkou vyuţívající sluţeb osobní asistence byla v roce 2007 ţena ve věku 82 let z obce
vzdálené 6km od Sušice.
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Odlehčovací služby

V roce 2007 se začal plně rozvíjet nový typ sociální sluţby - Odlehčovací sluţby. Jedná se
o specifickou formu podpory a pomoci seniorům a dospělým osobám se zdravotním postiţením,
o které je jinak pečováno, například rodinou. Sluţba probíhá terénní formou ve spolupráci
s pečující osobou, a slouţí k odlehčení přirozené zátěţe, kterou s sebou pravidelná péče přináší.
Pečujícím osobám často chybějí úplné informace ze sociálně právní nebo zdravotní oblasti,
a proto vyuţívají i sluţeb sociálního poradenství, včetně moţnosti zapůjčit si kompenzační pomůcky
k usnadnění péče.
Počet návštěv v domácnostech uţivatelů odlehčovací sluţby: 968 návštěv.
Počet hodin strávených výkonem činnosti s uţivateli: 1 651 hodin.
Počet klientů odlehčovací sluţby v roce 2007: 10 osob
Struktura uživatelů Odlehčovacích služeb podle věku
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Nejstarší osobou, které byly poskytovány odlehčovací sluţby byla v roce 2007 ţena ve věku 96 let
z obce vzdálené 13km od Sušice.
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Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační sluţby vedou seniory a osoby s postiţením k aktivní účasti na svém ţivotě.
Umoţňují jim rozvíjet vlastní schopnosti a hledat nové způsoby trávení volného času. Při aktivitách
se mohou pravidelně scházet, vytvářet si a upevňovat nová přátelství. V rámci sluţby byla v roce
2007 prohloubena spolupráce s ostatními poskytovali sociálních sluţeb pro seniory a osoby se ZP,
školami a institucemi v regionu. Celková návštěvnost v roce 2007: 1 875 osob

Počet pravidelných uţivatelů aktivizačních sluţeb při DPS Kašperské Hory v roce 2007: 76
Přednášky,
besedy a
školení

Besídky
Koncerty,
výstavy,
besídky v DPS

Pohybová
terapie

Logic Club
Plavání
Kavárnička pro
seniory
Půjčování knih
Duchovní
obnova

Poznávací
výlety
Vycházky po
okolí

Tvořivost

Pravidelné aktivity pro seniory a osoby se zdravotním
postiţením jsou zajišťovány pracovníky Domu
s pečovatelskou sluţbou v Kašperských Horách.
Jednorázové akce
jsou pořádány na zámku
ve Volšovech i na ostatních místech regionu.
Uţivatelé sluţby se jich účastní za asistence
pracovníků OCH Sušice.
Zajímavými akcemi roku 2007 byl Den seniorů
na sušickém náměstí, Sportovní den v DPS Sušice,
vánoční setkání na zámku a mnoho dalších akcí.
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Sociální poradenství

Sociální poradenství je významnou podporou pro osoby, které se ocitly v obtíţných ţivotních
situacích. Ty náhle nastávají při zásadních změnách v ţivotě osob a nebo se často vyskytují
v případech, kdy závaţný problém není dlouhodobě řešen. Mezi tyto situace patří i obtíţe spojené
se stárnutím a ztrátou sociálních kontaktů, náhlá změna zdravotního stavu či ztráta blízké osoby.
Častým problémem osob středního věku se stává jejich zadluţenost, ztráta zaměstnání a rodinných
vazeb a nedostatečná orientace v oblasti práva.
Rok 2007 byl v oblasti poskytování poradenství výrazně ovlivněn platností zákona o sociálních
sluţbách. Osoby ţijící v obcích nebyly dostatečně informovány a jejich poţadavky na sociální
pracovníky se týkaly výkladu základních pojmů, vyuţití sluţeb nebo příspěvku na péči.
Poradenství je poskytováno ambulantně v poradně Racek v Sušici, V DPS Kašperské Hory
a ve Volšovech. Senioři a osoby se ZP vyuţívají nejčastěji terénního poradenství poskytovaného
v jejich domácnostech.
V roce 2007 bylo poskytnuto sociální poradenství včetně terapeutické podpory celkem
302 osobám v 541 intervencích. Převáţnou většinu klientů tvořily ţeny (65%).
Graf klientů poradenství dle využitých služeb
56%

20%

24%

Individuální psychoterapie
Odborná sociální práce
Zápůjčky pomůcek

Při poradenství je kladen důraz na kvalitní navázání
kontaktu s uţivatelem sluţby, vytvoření prostředí bezpečí
a důvěry, při kterém se dá pracovat na klientově
zakázce. K osobám je přistupováno s respektem
a uţivatelé jsou motivováni k vlastní aktivitě při řešení své
situace. Podporou v celém procesu je jim sociální
pracovník. Některé osoby se samy nedokáţí orientovat
v sociálním systému, neobstojí v obhajobě svých práv
a obracejí se na nás opakovaně.
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Azylový dům

Oblastní charita Sušice nabízela v roce 2007 (do 31.12.2007) osobám bez přístřeší standardní sluţby
sociální prevence s vyuţitím pobytové sluţby azylového domu CHRPA.
Uţivatelé sluţby byli do zařízení přijímáni na základě ţádosti a individuálního rozhovoru se sociálním
pracovníkem, který zhodnotil jejich obtíţnou sociální situaci. Nejdříve byly těmto osobám
zajišťovány základní, k ţivotu nezbytné potřeby (materiální pomoc, hygienický servis, ubytování),
následně pokračovala individuální sociální práce s uţivatelem sluţby.
Klienti měli moţnost vyuţívat sluţeb sociálního poradenství v rámci Poradny Racek.
Snahou pracovníků bylo motivovat uţivatele k aktivnímu přístupu na řešení své situace.
Ubytování v celkové délce 994 dnů vyuţilo 24 osob.
Opakovaně vyuţilo sociální sluţby 10 osob, z toho 70% tvořili muţi.
Věková struktura klientů azylového domu
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Projekt Sociabilita

Azylový dům jako sluţba sociální prevence byla v roce 2007 realizována s podporou dvouletého
projektu s názvem „Sociabilita – systémová podpora osob bez přístřeší s vyuţitím azylových sluţeb
CHRPA - zámek Volšovy“, financovaného Evropským sociálním fondem a Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR. Sociální sluţby poskytované osobám bez přístřeší tak mohly být díky aktivitám
projektu mnohem obsáhlejší a rozmanitější. Projekt Sociabilita nabízel klientům azylového domu
pracovní a vzdělávací programy a cíleně je podporoval při řešení obtíţné sociální situace.
Jednou z aktivit projektu byla koordinace činnosti zainteresovaných stran, které se podílejí
na procesu integrace osob bez přístřeší do společnosti. V pořadí druhého „Setkání u kulatého
stolu“ se zúčastnili zástupci institucí, organizací a poskytovatelů sociálních sluţeb na Klatovsku.
Projekt Sociabilita pokračuje v následujícím období registrací sociální sluţby Noclehárna
ve Volšovech a vytvořením projektu „Sociálně integrační byt“, který podporuje osoby bez přístřeší
aktivně se podílející na řešení své obtíţné bytové situace.
Pracovní program s uživateli služby

2.Setkání u kulatého stolu na radnici
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Aktivity pro volný čas

Účelnému vyuţití volného času se naše sušická charita věnuje jiţ od roku 2001. Většina programů je
soustředěna do postupně rekonstruovaného zámku a parku ve Volšovech, který je díky tomu
zpřístupněn širší veřejnosti. V rámci pořádaných programů učíme sebe i druhé novým
dovednostem. Do prostředí, které vyuţíváme k činnosti, začleňujeme kulturní prvky a v neposlední
řadě vytváříme prostor pro setkávání lidí, kteří se chtějí něco dozvědět o charitní práci.
V roce 2007 přijali pozvání ke spolupráci
umělci a milovníci kultury z regionu i celé
ČR. Pomocnou ruku při likvidaci škod
orkánu
Kyril
nabídli
zahraniční
dobrovolníci
ze
sdruţení
INEX-SDA.
Finančně byly tyto činnosti hrazeny
z grantů Města Sušice, Plzeňského kraje
a dárci, materiál věnovali
zástupci
sušických firem - Nářadí Janoušek, ZKD
Sušice, Pekařství Rendl.
V roce 2007 úspěšně zahájila pravidelný provoz keramická
dílna ve Volšovech a prostor zámku i parku byl vyuţíván
ostatními organizacemi pro pořádání vlastních akcí.
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Aktivity pro volný čas

Program v roce 2007 na zámku ve Volšovech:
Koncerty:
V.Václavek, M.Dvořáček, O.Janota,
M.Houšková, J.Zdeněk, Duo Laudana.
Výstavy obrazů a fotografií:
M.Tříska, I.Hostaša, L.Sýkorová, D.Šperl,
K.Bobková, M.Selinger, ţáci ZUŠ F.Stupky.
15.12.2007 zemřel náš přítel, mistr
keramického umění a
předseda
svazu
Unie
Výtvarných
umělců
Plzeňského kraje - Ivan Hostaša.
Sochařské setkání ve Volšovech
v roce 2007 byla jedna z posledních
akcí pro veřejnost, které se osobně
účastnil a do které mohl vnést svého
svérázného uměleckého ducha.
I díky němu získalo zámecké prostředí
ve Volšovech širší kulturní rozměr.

Tvořivé dílny:
Keramická dílna, výroba adventních věnců
výroba lampiónů, ostatní ruční výroba
Akce:
Sochařské setkání ve Volšovech
Výtvarný workshop ZUŠ Františka Stupky
Svatomartinská procházka se světýlky
Setkání při Volšovské pouti
Adventní koncert charity
20
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Náklady

Ekonomika

v Kč

Spotřeba materiálu

364 354,40

Spotřeba energie

100 273,50

Spotřeba ost. neskladovatelných dodávek

132 941,31

Opravy a udrţování

84 720,00

Cestovné

248 585,50

Ostatní sluţby

438 150,23

Mzdové náklady – HM, DPČ, DPP
Zákonné sociální pojištění

2 374 047,00
830 008,00

Ostatní sociální náklady

2 151,00

Ostatní daně, poplatky a ostatní

8 371,50

Jiné ostatní náklady, pojištění majetku

113 440,24

Odpisy

144 837,00

Členské příspěvky
Investice
Náklady celkem

PHM
Materiál Energie 3% OpravyCestovné
5%
8%
2%
2%
Ostatní
Ostatní Odpisy
sluţby
náklady 3%
9%
3%

700,00

Mzdy +
odvody
65%

0,00
4 842 579,68

Graf členění nákladů v roce 2007
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Ekonomika

Výnosy

MPSV
ČR
52%

Dary,
sbírky
2%
ESF OPRLZ
19%

MÚ
Sušice
1%
MÚKH
4%

Klienti
sluţeb
19%

ÚP
3%

KÚPK
0%

Graf zdrojů financování v roce 2007

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
(Rozhodnutí číslo: C0026/001)
Evropský sociální fond

(OPRLZ - projekt Sociabilita - číslo: CZ.04.1.03/2.135.1/030)

Uţivatelé sociálních sluţeb
(úhrady za poskytnuté sociální sluţby)
Město Kašperské Hory
(smlouva o poskytování sociálních sluţeb)
Úřad práce Plzeň
(smlouva č. PMA-V-32/2006)
Úřad práce Klatovy
(smlouva č.KTA)
Město Sušice
(dotace na činnost a granty)
Krajský úřad Plzeňského kraje
(smlouva č.1956/2007 – grant)
Dary, sbírky, ostatní výnosy
(Tříkrálová sbírka, dary)
Výnosy celkem

v Kč
2 496 300,00
926 909,93
902 543,00
200 000,00
86 909,00
50 744,00
50 000,00
10 000,00
117 185,97
4 840 591,90
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Ekonomika

Výsledek hospodaření v roce 2007 (v Kč)

- 1 987,78

Výnosy celkem (+)
Náklady celkem (-)

4 840 591,90
4 842 579,68

V roce 2007 byla na poskytování sociálních sluţeb čerpána dotace z Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR a finanční prostředky byly na základě Rozhodnutí MPSV ČR přiděleny
na zajištění provozu jednotlivých sociálních sluţeb.
Současně probíhal projekt Sociabilita, podpořený v letech 2006 – 2007 z Evropského sociálního fondu
a Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.
Hospodářský výsledek vypovídá o způsobu hospodaření organizace, tedy o její snaze maximálně vyuţít finanční
prostředky pro zajištění a rozvoj sociálních sluţeb.
Přehled hospodaření v letech 2002 – 2007

Výnosy

Náklady na jednotlivé sociální služby
41%

5%

2007
2006

Náklady

23%

2005
2004

10%

2003
2002
0

1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

7%

14%

Pečovatelská sluţba
Osobní asistence
Odlehčovací sluţby
Sociální poradenství
Azylový dům
Sociálně aktivizační sluţby
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Ekonomika

Významným zdrojem finančních prostředků na poskytování sociálních sluţeb jsou úhrady
od uţivatelů těchto sluţeb. Úhrady za sluţby tvořily v roce 2007 celkem 18,65% z celkových příjmů
Oblastní charity Sušice, coţ je 1,5 násobek výše úhrad v roce 2006.
Úhrady od uživatelů sociálních služeb v letech 2002 – 2007
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Oblastní charita Sušice se kaţdoročně díky mnohým dobrovolníkům
zúčastňuje celonárodní Tříkrálové sbírky. V roce 2007 byl, díky štědrým
dárcům a ochotným koledníkům ze Sušicka, celkový výtěţek
104 329,50Kč. Charita takto mohla k financování sluţeb vyuţít 65%,
tj. 67 814,17Kč a přerozdělen byl rovněţ výnos ze zaslaných sloţenek,
celkem 16 690,-Kč.
Finanční prostředky byly vyuţity na nákup materiálního vybavení
nezbytného k poskytování sociálních sluţeb, potravin a léků pro klienty
v obtíţné ţivotní situaci a na zajištění oprav stávajícího vybavení.
Za účast na Tříkrálové sbírce, ochotu pomáhat a podporu naší
organizace všem srdečně děkujeme.
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Výrok auditora
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Zaměstnanci

Na provozu Oblastní charity Sušice se v roce 2007 podílelo celkem 24 stálých zaměstnanců, kterým
patří poděkování nejen za osobní nasazení a profesionální přístup k uţivatelům sociálních sluţeb,
ale také za zajištění metodického vedení, organizace práce a materiálně-technického zázemí.
Zaměstnanci OCH Sušice: Barnokyová Jelena, Bruzlová Ivana, Dobrovolná Věra, Fischerová
Stanislava, Forejtová Lucie, Hrdličková Jana, Hrečín Miroslav, Hrečínová Prodanová Marie, Chudá
Helena, Ing.Jelínková Milena, Jeţková Jana, Korandová Jaroslava, Bc.Kozlová Jitka, Kutilová
Marie, Nakládalová Romana, Ing.Prosserová Markéta, Řáhová Štěpánka, Sedláčková Blanka,
Selinger Michal, Szwajnochová Soňa, Šnaiberková Jaroslava, Valvodová Eliška, Voldřichová Alena,
Vrbová Zdeňka.
Celkem bylo zaměstnanci organizace v roce 2007 skutečně odpracováno: 32 931 hodin.
Dovolenou na zotavenou čerpali zaměstnanci v rozsahu: 3 742 hodin.
12

10

Administrativní
personál
12%
Sociální
pracovníci
9%

8

8

Ţeny 6

8

Muţi
4

Vedoucí
pracovníci
6%

Pracovníci v
sociálních
sluţbách
73%

4

2

2
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0
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26-30
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31-40
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41-50 nad 50
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Věková struktura zaměstnanců

Členění zaměstnanců podle pracovních pozic v roce 2007
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Zaměstnanci

Na péči o zaměstnance se Oblastní charita Sušice zaměřuje stejnou měrou jako na kvalitu sluţeb
poskytovaných jejím uţivatelům. Pravidelné porady a supervize umoţňují zaměstnancům hodnotit
vlastní přístup k práci a pomáhají v řešení náročných pracovních úkolů a podporují psychohygienu
jednotlivců i celého pracovního týmu.
V roce 2007 vyuţili zaměstnanci celkem 59 supervizních hodin poskytnutých praţskými supervizory
paní Ing. Věrou Roubalovou a MUDr.Tomášem Novákem.
Zvyšování kvalifikace vzdělávacími programy,
organizované přednášky a semináře jsou
dalšími formami podpory zaměstnanců, které
mají vliv na kvalitu poskytovaných sociálních
sluţeb. V roce 2007 probíhalo specializované
vzdělávání externími institucemi pro pracovníky
v přímé péči, zaměstnance ekonomického
úseku a managmentu.
Přednáška pro zaměstnance

Cena kvality 2005

V roce 2007 umoţnila Oblastní charita Sušice vykonávat studijní praxi 4 ţenám, v celkovém rozsahu
činnosti 190 hodin. Praktikantky byly vysílány pod dohledem zaměstnanců charity do terénních
sluţeb sociální péče – tedy k seniorům a osobám se zdravotním postiţením v domácnostech.
V rámci organizace působí poradní orgán – Rada Oblastní charity Sušice. Členům této Rady Marii Nové, Janě Půrokové, Marii Šulcové, Ivaně Bruzlové, Janu Wirthovi, Vojtěchu Hermanovi, Marii
Hrečínové Prodanové touto cestou děkujeme za spolupráci při realizaci veškeré charitní činnosti.
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Poděkování

Kaţdý rok na této stránce děkujeme všem, kteří se spolupodílejí na rozsáhlé činnosti naší
organizace. V roce plném změn a mnohdy velice náročných situací je o to více třeba vyzdvihnout
spolupráci všech osob, které byly do celého procesu zainteresovány. Finanční dotace a granty
od jednotlivých institucí, firem a dárců, metodické vedení, kvalitní spolupráce při řešení obtíţných
situací uţivatelů sociálních sluţeb, pomoc při organizování konkrétních aktivit či duchovní opora
je pouze krátkým výčtem projevů, jakými lze Oblastní charitu Sušice v její činnosti podporovat.
Institucím, organizacím a jednotlivcům, kteří nám pomáhali realizovat sociální sluţby na Sušicku,
vyjadřujeme velké poděkování za spolupráci a podporu charitní činnosti v roce 2007.
Biskupství Českobudějovické, Římskokatolická farnost Sušice, Římskokatolická farnost Zbynice,
Charita Česká republika, Diecézních charita České Budějovice, Diecézní charita Plzeň.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Evropská Unie, Plzeňský kraj – odbor sociálních věcí
a zdravotnictví a odbor kultury a památkové péče, Úřad práce Klatovy, Úřad práce Sušice,
Úřad práce Plzeň, Město Sušice, Město Kašperské Hory, obecní úřady na Sušicku.
Domov důchodců Sušice, Sociální sluţby města Sušice, obvodní lékaři na Sušicku, Nemocnice
Sušice, Informační centrum v Kašperských horách, Muzeum Sušice, Muzeum Kašperské Hory.
Oblastní charita Horaţďovice, Farní charita Pelhřimov, Farní charita Vimperk, Oblastní charita
Strakonice, Městská charita České Budějovice, Městská charita Klatovy, zaměstnanci Oblastní
charity Sušice.
ZKD Sušice, Nářadí Janoušek, Foto Fišer, INEX-SDA, Český červený kříţ, Dětský domov Kašperské
Hory, Ing.Věra Roubalová, MUDr. Tomáš Novák, ZUŠ F.Stupky Sušice, reklamní agentura Gabriel,
p.Horpeniak, MUDr. Lebenhart, Vojtěch Ort, p.Kopelent, p.Lebenhartová, Radek Nakládal,
Dana Chmelíková, Ivan Hostaša.
Uţivatelé sociálních sluţeb Oblastní charity Sušice a jejich rodinní příslušníci.
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Kontakty

Sídlo organizace, doručovací adresa, kanceláře:
Oblastní charita Sušice, Volšovy 1, 342 01 Sušice
Telefon/Fax: 376 523 324, GSM: 732 250 018
E-mail: info@charitasusice.cz
Webové stránky: www.charitasusice.cz
Bankovní spojení: 15 21 4 00 02 /0 30 0
ČSOB a.s., divize Poštovní spořitelna
Vizitky na kontaktní pracovníky Oblastní charity Sušice:
Bc. Ivana Bruzlová – bruzlova@charitasusice.cz, telefon: 731 402 910 - vedoucí sluţeb sociální péče
Bc. Jitka Kozlová – kozlova@chaitasusice.cz, telefon: 731 402 920 - sociální pracovnice, vedoucí
Marie Kutilová - poradna@charitasusice.cz, telefon: 606 710 631 – sociální pracovnice, terapeutka
Marie Hrečínová Prodanová – hrecinova@charitasusice.cz, telefon: 732 250 018 – ředitelka
Kontaktní místo pro veřejnost v Sušici - Poradna RACEK:
Lechova 921, Sušice, Telefon: 605 200 330
(na mapce označeno číslem 2)
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