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Úvodní slovo

„Amen, pravím vám,
cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili“
„Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi napít,
byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě,
byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou“

(Mt 25, 35-40)

Dovolte mi, abych vás opět provedla dalším rokem činnosti Oblastní charity Sušice, nestátní
neziskové organizace, kterou řídím a mám tu čest ji zastupovat.
Rok 2009 byl pro většinu z nás poměrně náročný. Jak by tomu
mohlo být také jinak, když se všichni, kdo v charitě pracují nebo ji
podporují, rozhodli pomáhat druhým lidem při obtížích
v každodenním životě. To nikdy není snadné a pro minulý rok to
platilo dvojnásob. Opět sušickou oblast, sídlo charity nevyjímaje,
zasáhla povodeň a práce měl každý víc než dost. Jako už
mnohokrát, i v této náročné situaci, mě naplnila radostí ochota
lidí vzájemně si pomáhat a podporovat se v těžkých chvílích.
Ráda bych tímto ze srdce chtěla poděkovat všem, kteří při nás
stáli, s láskou nás minulým rokem provázeli a charitní činnost
podpořili, a všem ostatním bych popřála odvahu k podobnému
konání. Věřím, že dobrou inspirací může být i nahlédnutí do naší
běžné charitní práce.
Marie Hrečínová Prodanová
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Základní údaje o organizaci
Název
Sídlo
IČO
Statutární zástupce

Oblastní charita Sušice
Volšovy 1, 342 01 Sušice, okres Klatovy, kraj Plzeňský
64388441
Marie Hrečínová Prodanová, ředitelka

Zřizovatel

Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice

Registrace

12. 5. 1999, Ministerstvo kultury, Praha, č. 8/1-05-710/1999

Předmět činnosti
Registrované sociální
služby dle zákona
číslo 108/2006 Sb.
Hlavní činnosti dle
stanov
Místo působení
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Pastorační a duchovní služba, zřizování a provozování nestátní
sociální služby, humanitární pomoc, vzdělávací činnost,
ostatní činnosti dle stanov.
Pečovatelská služba, Osobní asistence, Odlehčovací služby, Sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Odborné sociální poradenství, Noclehárny
Pastorační a duchovní služba, zřizování a provozování nestátní
sociální služby, zřizování a provozování nestátní zdravotní
služby, humanitární pomoc, ostatní činnosti
Obce na Sušicku a Kašperskohorsku, do 20 km od Sušice

Výroční zpráva 2009

Základní údaje o organizaci

Oblastní charita Sušice je právnickou osobou dle kodexu kanonického práva (kánon č. 312
a 313). Je součástí římskokatolické církve, je evidována podle zákona č. 3/2002 Sb., zřizována
Biskupstvím českobudějovickým a současně je složkou Diecézní charity České Budějovice.
Jako samostatný právnický subjekt zodpovídá za hospodaření s majetkem a svěřenými
finančními prostředky, účtuje v soustavě podvojného účetnictví a řídí se platnými zákonnými
předpisy pro neziskové organizace a organizace zřizované církvemi v ČR.
Organizaci zastupuje a řídí ředitel, jmenovaný prezidentem Diecézní charity České
Budějovice, poradním orgánem je sedmičlenná Rada Oblastní charity Sušice.
Posláním Oblastní charity Sušice je pomáhat lidem v tísni bez ohledu na jejich příslušnost
k rase, národnosti, náboženství, státní či politické příslušnosti.
Svou činností se zaměřuje na poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
v oblasti do 20 od města Sušice, zejména na terénní služby sociální péče pro dospělé osoby se
sníženou soběstačností. Současně poskytuje odborné sociální poradenství lidem v obtížných
životních situacích a služby sociální prevence seniorům a osobám bez přístřeší.
Oblastní charita Sušice sídlí ve Volšovech u Sušice v objektu bývalého zámku, odkud jsou
centrálně řízeny veškeré činnosti, včetně humanitární pomoci a aktivit pro volný čas. Sociální
služby jsou soustředěny do tří středisek - Sušice, Kašperské Hory a Volšovy.
Oblastní charita Sušice dlouhodobě spolupracuje s veřejnoprávními subjekty a ostatními
poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, s cílem co nejlépe pomoci uživatelům služeb
vyřešit obtížnou životní situaci.
5

Události roku 2009
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Jak už bylo v úvodu zmíněno, rok 2009 zaznamenal mnoho velmi rozmanitých událostí.
V červnu obce na Sušicku postihla povodeň a ani objekt zámku ve Volšovech nebyl ušetřen.
V sobotu 27. 6. 2009 v nočních hodinách se po trvalých deštích rozlil potok Volšovka a voda
s bahnem se během chvíle vehnala do objektu, v některých místech až do výšky 1,2 metru.
Vše co se během pár minut stačilo zachránit, jsme velmi rychle vynášeli do vyšších pater,
zabránit škodě na majetku a objektu však zcela nešlo. Podobnou situaci řešili i ostatní
obyvatelé Volšov a vesnic, které povodeň také zastihla.
V neděli brzy ráno jsme začali organizovat hrubé úklidové práce v zámku, které se podařilo
díky ochotě hasičů, pracovníků a přátel charity zvládnout v rekordní době. Ačkoliv jsme se
s následky povodně vypořádávali až do konce roku, už na konci července mohl být
v prostorách zámku a parku ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň zrealizován kulturní
projekt pro veřejnost. Objekt jsme více jak půl roku vysoušeli od vlhkosti a Pozemkový fond
do konce roku ukončil opravu objektu.

Proudy vody se valí se do zámku
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Sklad pomůcek po opadnutí vody

Jedna z fází likvidace bahna v zámku
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Události roku 2009

Současně jsme ihned zahájili přímou pomoc lidem postiženým povodní. Distribuovali jsme
především úklidové prostředky jako hadry, desinfekci, gumové rukavice, košťata, ale také
balenou vodu lidem, kteří měli znečištěné zdroje pitné vody. Na zakoupení materiálu
a zajištění pomoci přispěli finančními prostředky Diecézní charita České Budějovice, Oblastní
charita Pelhřimov, Horažďovice a Třeboň, p. Hilzgerová, p. Dub, Mgr. Bicková a Iromez s.r.o.
Poděkování za iniciativu při likvidaci následných škod patří také Krizovému štábu města
Sušice a starostovi obci Dobršín, se kterými jsme při pomoci obyvatelům úzce spolupracovali.
Další události roku 2009
Sociálními službami jsme v sušické oblasti podpořili téměř 1000 osob.
Podařilo se nám na celý rok 2009 zajistit finanční prostředky pro plynulé poskytování
všech typů sociálních služeb a projektů. Finanční prostředky byly poskytnuty zejména ze
strany MPSV ČR, Města Kašperské Hory, Města Sušice, KÚPK a DCH České Budějovice.
Výtěžek Tříkrálové sbírky byl rekordních 163.848,-Kč.
Zakoupili jsme nový osobní automobil značky Škoda Roomster pro účely poskytování
sociálních služeb na Kašperskohorsku.
Během roku pokračovaly ze strany FÚ Klatovy kontroly využití dotací ze státního rozpočtu
MPSV ČR. Průběžné výsledky kontrol byly bez závad.
Byli přijati noví zaměstnanci – sociální pracovnice a dva pracovníci v sociálních službách.
Oblastní charita Sušice umožnila vykonat studijní praxi šesti osobám v rozsahu 460 hodin.
Stali jsme se členy APSS ČR a připojili se k celorepublikové akci Týden sociálních služeb.
Zorganizovali jsme jedenáct doprovodných projektů na podporu sociálních služeb.
7

Střediska Oblastní charity Sušice
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Volšovy – zámek a park
Doručovací adresa organizace: Volšovy 1, Sušice, 342 01.
Sídlo Oblastní charity Sušice, kontaktní místo pro zájemce o poskytování sociálních služeb,
kanceláře zaměstnanců, sklad kompenzačních pomůcek, humanitární pomoci a ostatního
provozního materiálu.
Realizace sociálních služeb: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP, odborné
sociální poradenství, noclehárna pro muže a ženy s kapacitou 10 lůžek.
Ostatní využití: Aktivity pro volný čas, vzdělávání, keramická dílna, výstavní a koncertní
prostory, relaxační zahrada, nabídka prostor pro ostatní organizace k pořádání vlastních akcí.

Pohled na zámek s kaplí z malého parku
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Zámek a park ve Volšovech má Oblastní
charita Sušice pronajatý od Pozemkového
fondu ČR. Původními majiteli byli manželé
Chotkovi, kteří zámek s pozemky a
ostatními budovami darovali církvi, řádu
Petrinů v roce 1908. Dosud nebyl majetek
církvi navrácen.
V malé galerii zámku je instalována stálá
výstava dobových fotografií, dokumentární
fotografie charitní činnosti a keramické
objekty, které byly na zámku účastníky
tvůrčích dílen vytvořeny.
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Střediska Oblastní charity Sušice

Sušice – Sociální poradna Racek
Adresa: Lerchova 926, Sušice
Bezbariérové informační a poradenské centrum.
Kontaktní místo pro zájemce o poskytování
sociálních služeb a pro ostatní veřejnost, zázemí
terénních pracovníků služeb sociální péče
Oblastní charity Sušice.
Realizace sociálních služeb: Odborné sociální
poradenství.
Ostatní využití: Bezplatný internet, bezbariérová
toaleta pro osoby se zdravotním postižením.

Sociální poradna Racek v Sušici vedle
prodejny Coop - Zlatá Otava

Kašperské Hory – Dům s pečovatelskou službou

DPS Kašperské Hory

Adresa: Žižkovo náměstí 401, Kašperské Hory
Bezbariérové, kontaktní místo pro uživatele a zájemce
o poskytování sociálních služeb, společenská
místnost, zázemí terénních pracovníků služeb sociální
péče.
Realizace sociálních služeb: Pečovatelská služba,
odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
.
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Přehled činnosti
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Na základě registrace u Krajského úřadu Plzeňského kraje je v registru poskytovatelů
sociálních služeb MPSV zaevidováno šest sociálních služeb Oblastní charity Sušice:
Služby sociální péče:
Pečovatelská služba (§ 40)
Osobní asistence (§ 39)
Odlehčovací služby (§ 44)
Služby sociální prevence:
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)
Noclehárny (§ 63)
Sociální poradenství:
Odborné sociální poradenství (§ 37)
Všechny sociální služby jsou poskytovány podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
a úhrada za jejich poskytování je stanovena v souladu s platnou vyhláškou k tomuto zákonu.
Služby sociální péče jako i služba noclehárny jsou poskytovány za úhradu dle platného
sazebníku, odborné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby jsou bezplatné.
Cílem všech sociálních služeb je pomáhat uživateli zlepšit jeho sociální situaci a podpořit ho
ve schopnostech aktivně se podílet na jejím řešení. Celoroční poskytování sociálních služeb
zajišťuje Oblastní charita Sušice kvalifikovaným personálem, který citlivě reaguje na aktuální
potřeby uživatelů, respektuje soukromí a individualitu každého jedince a pomáhá chránit
jeho práva.
10
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Přehled činnosti

Ostatní činnosti
Do náplně činnosti Oblastní charity Sušice neodmyslitelně patří poskytování rychlé pomoci
lidem postiženým živelnými událostmi. V rámci této pomoci je distribuována materiální
pomoc, organizována dobrovolnická činnost a jiné formy přímé podpory osobám, které se
ocitají v obtížné životní situaci.
Oblastní charita Sušice pomáhá podporovat rozvoj vzdělávání pracovníků v sociálních
službách i laické veřejnosti. V roce 2009 byly realizovány přednášky se zaměřením na
poskytování služeb sociální péče osobám s chronickým onemocněním a smyslovým
postižením. Ve spolupráci s organizací Tyfloservis o.p.s. byla v prostorách MÚ Sušice
realizována veřejná přednáška o problematice osob nevidomých a slabozrakých. Další
přednáška s názvem Specifika paliativní péče o nemocného v domácím prostředí se
uskutečnila ve spolupráci s Hospicem sv. Jana Nepomuka Neumanna a byla zaměřena na
domácí způsoby péče o osoby v terminálním stadiu onemocnění.
Oblastní charita Sušice se v rámci působení Komise pro komunitní plánování města Sušice
účastní aktivit v oblasti rozvoje komunitního plánování sociálních služeb na Sušicku. V roce
2009 vycházel z iniciativy komise v sušických novinách seriál článků, který přehledně
informoval veřejnost o nabídce a vhodném využití sociálních služeb v regionu.
Oblastní charita Sušice je členem APSS ČR - Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR,
ČAPS – České asociace pečovatelské služby, ČRHO – Česká rada humanitárních organizací,
KRHO PK – Krajská rada humanitárních organizací Plzeňského kraje.
11

Služby sociální péče
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Terénní služby sociální péče jsou určeny dospělým osobám se sníženou schopností
sebeobsluhy, kteří žijí ve své domácnosti na území Sušicka a Kašperskohorska, do 20 km od
města Sušice.
Uživateli služeb, za kterými denně pracovníci Oblastní charity Sušice dojíždějí, jsou
především senioři, osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním.
Služby napomáhají uživatelům v péči o vlastní osobu a domácnost, pomáhají udržet zdravý
životní styl, snižují zátěž spojenou se stárnutím, zdravotním omezením nebo postižením
a podporují zachování běžného způsobu života v domácnosti.
Služby sociální péče jsou poskytovány na
základě podané žádosti, sociálního šetření
v domácnosti a písemné smlouvy mezi
uživatelem a poskytovatelem služby –
Oblastní charitou Sušice.
Smlouva vyjadřuje oboustrannou dohodu
mezi oběma stranami a lze ji v průběhu
poskytování služeb po dohodě upravovat.
Mezi služby sociální péče patří
pečovatelská služba
osobní asistence
odlehčovací služby
12
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Služby sociální péče

V roce 2009 byly terénní služby sociální péče poskytovány ve 42 obcích:
Annín, Brod, Budětice, Buršice, Čejkovy, Čepice, Červené Dvorce, Čimice, Chlístov, Dlouhá Ves,
Dobršín, Dolní Staňkov, Domoraz, Dražovice – Pod Hrází, Františkova Ves, Horní Staňkov,
Hrádek, Kašovice, Kašperské Hory, Kolinec, Letovy, Libětice, Mlázovy, Mokrosuky, Nalžovské
Hory, Nemilkov, Nová Víska, Petrovice u Sušice, Podmokly, Rabí, Radešov, Střítež, Sušice,
Tedražice, Ústaleč, Velenovy, Vlastějov, Vojetice, Volšovy, Zbynice, Žichovice, Žihobce
72 % procent uživatelů služeb sociální péče bydlí ve vlastních domácnostech v malých obcích.

Obyvatelé
obcí na
Sušicku
72%

Za uživateli služeb dojíždějí pracovníci do vzdálených obcí

Obyvatelé
města
Sušice
15%

Obyvatelé
obcí na
Kašperskohorsku
13%

Členění uživatelů služeb podle bydliště
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Pečovatelská služba
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Terénní pečovatelská služba Oblastní charity Sušice podporuje běžný život osob se sníženou
schopností sebeobsluhy v jejich domácnosti. Je poskytována převážně seniorům a dospělým
osobám se zdravotním postižením a vykonávají ji kvalifikovaní pracovníci, kteří respektují
individuální potřeby, denní zvyklosti a soukromí uživatelů. Pečovatelská služba je
poskytována v Sušici, v obcích do 20km od města Sušice, v Domě s pečovatelskou službou
v Kašperských Horách a obcích na Kašperskohorsku. Denně dojíždějí pracovnice za uživateli
a pomáhají jim s péčí o vlastní osobu a domácnost.
Pečovatelská služba je poskytována za úhradu, uživatelé si službu hradí vždy jednou měsíčně
dle smlouvy a na základě skutečně poskytnutých činností. Osobám, na které se vztahuje § 75
zákona č. 108/2006 Sb., je poskytována pečovatelská služba zdarma.
Čas poskytování pečovatelské služby: Denně v čase 7:30 – 19:00 hodin.
Základní činnosti pečovatelské služby:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při zajištění stravy
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní činnosti pečovatelské služby:
Zapůjčení jídlonosiče v termoobalu, aktivizace motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností, příplatek k doprovodu za použití vozidla
14
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Pečovatelská služba

Údaje o poskytnuté pečovatelské službě za rok 2009:
Počet uživatelů služby: 150 osob.
Počet hodin strávených s uživateli služby v domácnostech: 5003 hodin.
Počet návštěv v domácnostech: 22956 návštěv.
Počet obcí, ve kterých byla pečovatelská služba poskytována: 40 obcí.
Počet osob, kterým byla podle §75 zákona č.108/2006 Sb. poskytnuta služba zdarma: 4.
Úhrady od uživatelů za poskytnutou pečovatelskou službu: 601 619,-Kč.
Výdaje na zajištění dopravy za uživateli pracovníky v sociálních službách do obcí: 173 690,-Kč
Věkové členění uživatelů služby
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Osobní asistence Oblastní charity Sušice sociální služba, která podporuje dospělé osoby se
zdravotním postižením a seniory v běžném životě. Pomáhá udržovat a rozvíjet sociální
kontakty a individuální schopnosti uživatelů a zaměřuje se na začleňování osob do
společnosti. S pomocí osobního asistenta je uživatel schopen zvládnout běžné denní činnosti
v přirozeném prostředí podle svých aktuálních přání a potřeb. Osobní asistenti jsou často
v pravidelném kontaktu s uživateli služby a velmi dobře znají jejich zvyklosti a obvyklé
potřeby. I přes to si osobní asistenci ve většině případů uživatel řídí sám podle aktuálních
potřeb.
Většině uživatelů osobní asistence je služba poskytována ve větším časovém rozsahu.
V roce 2009 bylo průměrně stráveno s každým uživatelem osobní asistence 490 hodin.
Základní činnosti 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 uplatňování práv a oprávněných zájmů
Fakultativní činnosti osobní asistence:
Příplatek k základní činnosti sociální služby za použití vozidla
16
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Osobní asistence

Údaje o poskytnuté osobní asistenci za rok 2009:
Počet uživatelů služby: 5 osob.
Počet hodin strávených s uživateli služby v domácnostech: 2 450 hodin.
Počet návštěv: 1136 návštěv.
Počet obcí, ve kterých byla osobní asistence poskytována: 2 obce.
Úhrady od uživatelů za poskytnutou osobní asistenci: 171 849,-Kč.
Výdaje na zajištění dopravy za uživateli pracovníky v sociálních službách do obcí: 10 427,-Kč
Věkové členění uživatelů služby
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Odlehčovací služby Oblastní charity Sušice jsou terénní služby sociální péče určené seniorům
a dospělým osobám se zdravotním postižením žijícím na Sušicku, o které je jinak celodenně
pečováno. Služby doplňují nebo částečně nahrazují péči blízké osoby, která má tak prostor
k nezbytnému odpočinku, k vyřizování osobních záležitostí či udržení se na trhu práce.
Příkladem pečující osoby jsou často děti seniorů nebo jiní blízcí příbuzní osob se sníženou
soběstačností.
Uživatelé odlehčovacích služeb jsou většinou starší senioři ve věku nad 80 let, kteří vyžadují
celodenní péči druhé osoby. Pracovníci odlehčovacích služeb úzce spolupracují s rodinnými
příslušníky a ostatními osobami, které se na péči podílí.
Čas poskytování odlehčovací služby: Pondělí – pátek v čase 8:00 – 19:00 hodin.
Základní činnosti odlehčovacích služeb:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc při osobní hygieně
Pomoc při zajištění stravy
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní činnosti odlehčovacích služeb
Nezbytný dohled u uživatele odlehčovacích služeb k zajištění jeho bezpečnosti.
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Odlehčovací služby

Údaje o poskytnutých odlehčovacích službách za rok 2009:
Počet uživatelů služby: 7 osob.
Počet hodin strávených s uživateli služby v domácnostech: 1 107 hodin
Počet návštěv: 843 návštěv.
Počet obcí, ve kterých byly odlehčovací služby poskytovány: 7 obcí.
Výdaje na zajištění dopravy za uživateli pracovníky v sociálních službách do obcí: 34 352,-Kč
Věkové členění uživatelů služby
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Sociálně aktivizační služby pro seniory
Sociálně aktivizační služby podporují aktivní
způsob života seniorů a dospělých osob se
zdravotním postižením. Jednotlivé činnosti
sociální
služby
napomáhají
k udržování
sociálních kontaktů, podporují dostatečnou
psychickou i fyzickou kondici a rozvíjí
dovednosti uživatelů. Obyvatelům Domu
s pečovatelskou službou v Kašperských Horách
pomáhají pracovníci při adaptaci na prostředí
nového domova. Programy jsou přizpůsobovány
aktuálním požadavkům a zájmům uživatelů.
Sociální služba je soustředěna do DPS
v Kašperských Horách, jednorázové aktivity
probíhají na zámku ve Volšovech nebo na jiných
místech v regionu.

Výroční zpráva 2009

Posezení se seniory ve společenské místnosti

Základní činnosti sociálně aktivizačních služeb:
Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv a oprávněných
zájmů
Cvičení v DPS Kašperské Hory
20
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Sociálně aktivizační služby pro seniory

Údaje o poskytnutých sociálně aktivizačních službách za rok 2009:
Počet osob, kterým byla v roce 2009 služba poskytnuta: 117 osob.
Celkem poskytnutých terénních a ambulantních činností: 2059.
Individuální činnosti aktivizačních služeb: Podpora obyvatel DPS Kašperské Hory při
adaptaci na nové prostředí, krátké návštěvy obyvatel v domácnosti, pastorační asistence.
Skupinové aktivity: Plavání, pohybová terapie, Logic Club, Kavárnička pro seniory, vycházky,
výlety, tvořivost, besedy, přednášky, výuka na PC, kulturně-společenské akce, společné
programy ve Volšovech.
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Plavání v bazénu

Věková struktura uživatelů

Výlety po blízkém okolí
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Noclehárna

Výroční zpráva 2009

Charitní noclehárna ve Volšovech je ambulantní služba sociální prevence, která je určena
mužům a ženám, kteří vedou rizikový způsob života anebo jsou tímto způsobem života
ohroženi. Uživatelům umožňuje služba zajištění základních činností - provedení celkové
hygieny těla, přípravu stravy a přenocování v zařízení do druhého dne. Služba je časově
omezená příchodem a odchodem ze zařízení a podmínkami dodržování vnitřního řádu.
Službu mohou využít osoby z celé ČR a zemí EU.
Nabídka činností noclehárny:
Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Poskytnutí přenocování
Uživatelům je v rámci služby poskytováno základní
sociální poradenství, které zprostředkovává informace
v oblasti návazných služeb a orientace v sociálním
systému. V nezbytných případech je zajištěna zdravotní
péče, materiální vybavení (ošacení a základní potraviny).
Odborným řešením konkrétních obtížných situací
uživatelů noclehárny se zabývá sociální pracovník
v Sociální poradně Racek ve Volšovech nebo ostatních
střediscích.

VOLŠOVY

Čas poskytování služby: Denně v čase 19:00 - 08:00 hodin druhého dne.
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Noclehárna

Údaje o poskytnuté sociální službě za rok 2009:
Službu noclehárny využilo v roce 2009 celkem: 13 osob.
Celkový počet dní strávených uživateli v noclehárně: 467 dní.
Opakovaně a pravidelně využilo sociální službu 7 osob, tj. 54% z celkového počtu uživatelů.
Celkem bylo v sociální službě poskytnuto: 1439 základních činností.
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Odborné Sociální poradenství
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Sociální poradna Racek Oblastní charity Sušice zahrnuje služby odborného sociálního
poradenství a psychoterapeutické pomoci seniorům, osobám se zdravotním postižením,
osobám bez přístřeší, osobám v krizi, osobám, které jsou ohroženy rizikovým způsobem
života. Poradenství je poskytováno ambulantně v jednotlivých střediscích Oblastní charity
Sušice – v Sušici, Volšovech a Kašperských Horách anebo jako terénní služba v domácnostech
uživatelů na Sušicku. Sociální poradenství je odbornou sociální službou, která garantuje
diskrétnost sdělených informací, poskytuje ochranu práv a osobních údajů každého uživatele.
Součástí služby je půjčování kompenzačních pomůcek asistenty jednotlivých poraden.
Nabídka základních činností poradny:
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a zprostředkování navazujících
služeb
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Služba nabízí psychoterapeutickou podporu se zaměřením na rozvoj osobnosti, vyrovnání se
s krizovou situací, obnovu či narovnání vztahů, hledání vlastní identity a na další životně
důležité potřeby osob.
Sociální poradenství je významnou podporou pro osoby, které se ocitly v obtížných životních
situacích, které nastávají náhle při zásadních změnách v životě osob anebo se často vyskytují
v případech, kdy závažný problém není dlouhodobě řešen.
Mezi tyto situace patří i obtíže spojené se stárnutím a ztrátou sociálních kontaktů, náhlá
změna zdravotního stavu, ztráta blízké osoby nebo dlouhodobá absence zaměstnání.
24
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Odborné Sociální poradenství

V roce 2009 byly obce na Sušicku zasaženy povodní. Oblastní charita pomáhala lidem zvládat
těžkou situaci a díky sbírce Charity ČR a ostatním dárcům vyplatila rodinám v postižených
domácnostech celkem 342.000,-Kč na zajištění oprav a základního vybavení.
Údaje o poskytnuté sociální službě za rok 2009:
Celkem bylo poskytnuto činností: 2220.
Počet uživatelů sociální služby: 679 osob, z toho 61% uživatelů tvořily ženy.
Počet osob, kterým byly zapůjčeny kompenzační pomůcky: 58 osob.
Počet osob, které obdržely materiální pomoc: 78, z toho 62 osob po povodni
56 osobám bylo zapůjčeno 90 vysoušečů na odvlhčení domácností.
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Ing. O. Haičman, R. Tlapák v postižených oblastech
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Činnosti sociálního poradenství

Půjčování vysoušečů
25

Projekty

Výroční zpráva 2009

V roce 2009 bylo realizováno několik společensko - kulturních projektů, jejichž aktivity byly
úzce provázány se sociálními službami, zaměřovaly se na zvýšení informovanosti o činnosti
Oblastní charity Sušice a vhodné využití volného času. Akcemi v závěru roku jsme poděkovali
všem, kteří pomáhali naší organizaci likvidovat následky červnové povodně.
Divadelní dílna s Lucií Trmíkovou (20.6. – 21.6.2009, zámek Volšovy)
Workshop s divadelními technikami a sebepoznáváním. Akce se zúčastnilo 10 osob.
PNE 2009 – Projekt New Eyes (červen 2009, zámek Volšovy)
Na zámku ve Volšovech proběhlo závěrečné, přátelské setkání
účastníků mezinárodní aktivity Project New Eyes – Projekt
Nové Oči, který pod záštitou Města Sušice probíhal v květnu a
červnu v Sušici a v jejím okolí. Projekt má přinášet nezaujatý
pohled na světy různých kultur novýma očima. Na akci byli
přítomni zahraniční, převážně američtí studenti a české rodiny.

Účastníci PNE ve Volšovech

Den seniorů (16.9.2009, sušické náměstí)
Společenská akce pořádaná všemi poskytovateli sociálních služeb v Sušici, prezentace
sociálních služeb, tombola pro seniory, občerstvení, nabídka kompenzačních pomůcek.
Týden sociálních služeb ČR (5.10. - 11.10.2009, MÚ Sušice, Sociální poradna Racek)
Celorepubliková akce představující sociální služby, prezentace Oblastní charity Sušice
probíhala v prostorách MÚ Sušice a 7.10. při Dni otevřených dveří v Sociálně poradně Racek.
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Projekty

Carman 2009 (31.7. – 1.8.2009 zámek Volšovy)
Caritas en América del Sur - projekt realizovaný ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň,
výstava a projekce dokumentárních fotografií s přednáškou Pabla Chacóna na téma charitní
práce v Jižní Americe.
Noční retro - promítání fotografií od počátku činnosti sušické charity, fire - show a posezení.
Jarmark – nabídka rukodělných výrobků, společná výroba stromové zvonkohry a labyrintu,
hry, tanec, zábava. Děkujeme opět Městu Sušice za zapůjčení stánků.

Pablo Chacón – přednáška, výstava v sálu

Poslední přípravy na Jarmark

Noční fire - show

Volšovská pouť (13.9.2009, kaple zámku ve Volšovech)
Mše svatá, posezení v zámku a zahradě, výstava v galerii zámku
Svatomartinská procházka se světýlky (8.11.2009, zámek a park ve Volšovech)
Večerní lampiónový průvod rodičů a prarodičů s dětmi zámeckým parkem za předáním
poselství Svatého Martina a sladkými rohlíčky.
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Advent charity 2009
Výroba adventních věnců (27.11.2009, zámek Volšovy) – tvorba adventní výzdoby.
Adventní koncert charity I. (10.12.2009, zámek Volšovy) – tradiční adventní setkání se
seniory – Dramatický kroužek ZŠ Lerchova Liběny Svobodové, zpěv Marie Houšková,
akordeon Jan Zdeněk, flétnové trio Zuzany Baierlové, pěvecké sdružení Monumentum.
Vánoce na náměstí (17., 18, 21.12.2009, sušické náměstí) – výstavní a informační stánek
Oblastní charity Sušice s nabídkou produktů ruční tvořivosti, tradiční vánoční polévka,
tentokrát bramboračka, byla rozdána promrzlým návštěvníkům v počtu 220 porcí.
Adventní koncert charity II. (23.12.2009, zámek Volšovy) – předvánoční setkání přátel
charity při koncertu skupiny Orchestra s předáváním betlémského světla.

Den seniorů
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Adventní koncert

Vánoce na náměstí

Vázání věnců
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Tříkrálová sbírka

K+M+B
„Christus mansionem benedicat“
„Kristus ať požehná příbytek“
.
Tříkrálová sbírka Charity ČR probíhá v celostátním měřítku od roku 2001. Výtěžek sbírky je
vždy určen na pomoc potřebným skupinám osob a to především v oblastech, kde jednotlivé
charity působí. Na Sušicku je tato podpora zaměřena na seniory, osoby se zdravotním
postižením, osoby v obtížných životních situacích. Desetina z výnosu sbírky je každoročně
určena na projekty humanitární pomoci u nás a v zahraničí (více na webu www.charita.cz).
Sbírka navazuje na starou lidovou tradici Tříkrálových koled, kdy děti obcházely jednotlivé
domy a chalupy a za zpěvu koled a pronesení přání pokoje celému domu obdržely od
hospodáře drobnou výslužku. Přenesením této tradice do dnešní doby umožňuje dárce
Charitu ČR v její činnosti podpořit a svůj dar cíleně zaměřit.
V roce 2009 bylo při Tříkrálové sbírce na Sušicku vybráno od dárců celkem 163.848,-Kč.
Na činnosti Oblastní charity Sušice v 2008 směřuje 65% z celkového výtěžku: 106.501,-Kč.
Všem ochotným koledníkům a štědrým dárcům srdečně děkujeme za jejich přispění
při pomoci potřebným při Tříkrálové sbírce 2009!
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Neinvestiční náklady celkem (v Kč)
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6 142 607,54

501

Spotřeba materiálu

479 973,91

502

Spotřeba energie

156 869,00

503

Spotřeba ostat. neskladov. dodávek

168 113,00

511

Opravy a udržování

132 041,50

512

Cestovné

294 506,00

513

Náklady na reprezentaci

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady – HM, DPČ, DPP

524

Zákonné sociální pojištění - odvody

527

Zákonné sociální náklady

550,00

538

Ostatní daně a správní poplatky

300,00

541

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

544

Úroky

549

Jiné ostatní náklady

138 717,01

551

Odpisy dlouhodobého majetku

165 251,39

582

Členské příspěvky
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Ekonomické údaje - výnosy
Neinvestiční výnosy celkem (v Kč)

6 058 937,03

602

Úhrady od uživatelů sociálních služeb

928 191,00

644

Úroky banky

648

Zúčtování fondů (TKS, fond oprav)

245 750,17

649

Jiné ostatní výnosy

206 546,15

682

Finanční dary

691

MPSV ČR

691

KÚPK (2)

691

Město Kašperské Hory (3)

200 000,00

691

Město Sušice

150 000,00

691

Město Sušice (grant Adventní koncert)

2 629,71

17 820,00
4 248 000,00

(1)

50 000,00
(4)

10 000,00

MPSV ČR - Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí neinvestiční dotace
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2009 - Podpora
sociálních služeb s regionální / místní působností – Plzeňský
kraj dle žádosti C0026/001
(2) KÚPK - Smlouva č. 5437/2009 o poskytnutí dotace v rámci
programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2009
(3) Příspěvek na poskytování sociálních služeb dle smlouvy
(4) Příspěvek na činnost dle rozhodnutí Rady města Sušice
(1)
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Výsledek hospodaření (v Kč)
5
6

-83 670,51

Náklady celkem
Výnosy celkem

6 142 607,54
6 058 937,03

* účtová řada v účtové osnově
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Členění nákladů v roce 2009
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Ekonomické údaje - investice

V roce 2009 byl pro poskytování sociálních služeb na Kašperskohorsku pořízen nový osobní
vůz Škoda Roomster. Vozidlo bylo z 90% zakoupeno z příspěvku Města Kašperské Hory,
ostatní financování nákupu bylo realizováno prostřednictvím bankovního úvěru.
Investice realizované v roce 2009 celkem (v Kč)
Nákup osobního automobilu Škoda Roomster
Finanční zdroje na pořízení automobilu
Město Kašperské Hory
Dlouhodobý bankovní úvěr
Ostatní zdroje

290 300
290 300
290 300
200 000
89 500
800

Osobní automobily jsou převážně v terénních službách sociální péče
nezbytnou potřebou pro pracovníky, kteří se denně za uživateli
sociálních služeb dopravují. Náklady na zajištění dopravy
zaměstnanců tvoří 7% z celkových nákladů na poskytování služeb.
Vozový park Oblastní charity Sušice tvoří celkem 8 automobilů
a jejich průměrné stáří je 12 let. Vzhledem k tomu, že se na tento typ
investic velmi obtížně shání finanční prostředky, velmi vítáme
jakoukoliv podporu, která nám umožní vozidla získat. Vhodnými
dárci mohou být podnikatelské subjekty nebo osoby, které automobil
přímo organizaci darují, jako například loni pan Matuška z Prahy.
33
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Výrok auditora
Doslovný opis z komentáře auditora ECO
k ověřené účetní závěrce:
„Na
základě
provedeného
ověření
hospodaření, vedení účetnictví, zpracování
účetní
závěrky
a
dalších
oblastí,
stanovených v zadání auditu Oblastní
charity Sušice za rok 2009 je možno
konstatovat, že organizace postupovala
v souladu s platnými právními předpisy jak
v oblasti účetnictví, tak z hlediska jejího
postavení jako nezisková organizace.
Auditor konstatuje, že nebyly zjištěny
nedostatky,
které
by
prokazovaly
neefektivní využívání finančních zdrojů při
poskytování sociálních služeb. Pokud
se jedná o úroveň vedení účetnictví a
operativní evidence, nebyly zjištěny případy
porušení účetních ani dalších předpisů.
Účetnictví organizace je vedeno způsobem,
který věrně zobrazuje předmět účetnictví.
Byly doloženy všechny skutečnosti, které
prokazují stav a evidenci majetku,
pohledávek a závazků k 31.12.2009.“
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Na provozu činnosti Oblastní charity Sušice se v roce 2009 podílelo celkem 28 zaměstnanců,
kteří se v roce 2009 pravidelně účastnili supervizí, individuálních intervizí a týmových porad.
Všem zaměstnancům Oblastní charity Sušice patří velké poděkování za osobní přístup
a profesionalitu při zajištění poskytování sociálních služeb, aktivitu při organizaci Tříkrálové
sbírky a charitních projektů, při likvidaci povodně a jiných činnostech nezbytných pro řádné
fungování nestátní neziskové organizace.
Statistika - zaměstnanci:
Celkem zaměstnanců v organizaci v roce 2009: 28 osob, z toho 5 osob na DPČ.
Průměrně přepočteno na pracovní úvazky: 19,025 úvazku.
Počet osob jako pomocný personál na DPP: 9 osob.
Počet odchozích / nově přijatých zaměstnanců: 2 / 3.
Dovolenou na zotavenou čerpali zaměstnanci v rozsahu: 513 dní.
Počet omluvených absencí (nemoc, OČR): 1146 hodin.

Nahlédnutí do činnosti pracovníků v sociálních službách
36

Praktické školení zaměstnanců
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Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců Oblastní charity Sušice v roce 2009:
Sociální pracovnice:
Bc. Ivana Bruzlová, Bc. Jitka Matějková, Marie Kutilová, Mgr. Lucie Koubová, Bc. Jitka Kozlová.
Pracovníci v sociálních službách:
Jelena Barnokyová, Věra Dobrovolná, Lucie Forejtová, Jana Hrdličková, Miroslav Hrečín, Jana
Ježková, Jaroslava Korandová, František Mařík Dis., Romana Nakládalová, Štěpánka Řáhová,
Michal Selinger, Ivana Selingerová, Vendula Šebestová, Jaroslava Šnaiberková, Alena
Voldřichová, Zdeňka Vrbová.
Vedoucí a administrativní personál:
Marie Hrečínová Prodanová, Ing. Pavla Hulcová, Věra Holečková, Stanislava Fischerová.
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Členění zaměstnanců podle pracovních pozic v roce 2009
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Věková struktura zaměstnanců
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Dovolte nám upřímně poděkovat všem, kteří jste Oblastní charitu Sušice v roce 2009
podpořili a pomohli jí úspěšně realizovat veškerou činnost, kterou slouží potřebným.
Biskupství Českobudějovické, Římskokatolická farnost Sušice, farnost Zbynice a K. Hory.
Charita ČR, DCH České Budějovice, DCH Plzeň, MCH Plzeň, OCH Pelhřimov, OCH Třeboň, OCH
Klatovy, OCH Horažďovice a ostatní spolupracující charity v diecézích.
MPSV ČR, KÚPK – Odbor sociálních služeb, Město Sušice a starosta města Bc. Mottl, Město
Kašperské Hory a starostka města Ing. Balounová, PF ČR – pracoviště Klatovy, NPÚ Plzeň
Rada Oblastní charity Sušice – Marie Půroková, Marie Nová, Bc. Ivana Bruzlová, Marie
Hrečínová Prodanová, P. Jan Wirth, Mgr. Vojtěch Herman, Čeněk Šebesta.
APSS ČR, ČRHO, KRHO, ČAPS
Gymnázium Sušice, Školní družina ZŠ Lerchova, ZŠ a MŠ Kašperské Hory, DD Kašperské Hory.
STV Group, QED Group, Ing. Zajíc, ZKD Sušice, Sušické noviny a Mgr. Staňková, WSA doprava
a parkování s.r.o., Pekařství Rendl, Nářadí Janoušek s.r.o., Foto Fišer, Poprokan s.r.o., Instalace
hardware software B. Dach, Sušické lesy a služby s.r.o., Restaurace Zlatá Otava – p. Bernard.
Ing. Roubalová Kostlánová, A. Audrická, MUDr. Lebenhart, L. Trmíková, Orchestra,
Monumentum, M. Houšková, J. Zdeněk, L. Svobodová, T. Svoboda, Z. Navrátilová, R. Nakládal,
P. Mimra, J. Petr, K. Bobková, J. Rajtmajerová, pí. Mužíková, p. Janoušek, pí. Kopelentová, pí.
Hanusová, p. Fuchs, p. Novák, p. Valík, p. Verner. a další příznivci charity.
Děkujeme uživatelům sociálních služeb, jejich rodinám a veřejnosti za přízeň v roce 2009.
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Kontakty

Zámek Volšovy
sídlo organizace, doručovací adresa:
Oblastní charita Sušice, Volšovy 1, 342 01 Sušice
Telefon/Fax: 376 523 324
E-mail: info@charitasusice.cz
Webové stránky: www.charitasusice.cz
Bankovní spojení: 152140002/0300
ČSOB a.s., divize Poštovní spořitelna
Kontaktní osoby:
Marie Hrečínová Prodanová – vedení organizace: 732 250 018, hrecinova@charitasusice.cz
Věra Holečková – účetnictví a personalistika:376 523 324, holeckova@charitasusice.cz
Ivana Bruzlová, Bc. – sociální práce, vedoucí služeb: 731 402 910, bruzlova@charitasusice.cz
Jitka Matějková, Bc. - sociální práce: 731 402 920, poradna@charitasusice.cz
Marie Kutilová – sociální práce, terapeutka sociální poradny: 731 402 915
Stanislava Fischerová – administrativní práce: 731 402 921, fischerova@charitasusice.cz
Kontaktní místa - střediska
Sociální poradna RACEK, Sušice
Lerchova ul. 926, Sušice, telefon: 605 200 330
Dům s pečovatelskou službou, Kašperské Hory
Žižkovo nám. 401, Kašperské Hory, tel: 731 402 919
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