VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

OBLASTNÍ CHARITA SUŠICE

Obsah
3
4
6
8
10
11
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
38
40
42
43

Úvodní slovo
Základní údaje o organizaci
Události roku 2010
Střediska Oblastní charity Sušice
Přehled činnosti
Organizační struktura
Služby sociální péče
Pečovatelská služba
Osobní asistence
Odlehčovací služby
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zp
Noclehárna
Odborné sociální poradenství
Fotogalerie
Projekty v roce 2010
Tříkrálová sbírka
Ekonomické údaje
Výrok auditora
Zaměstnanci
Poděkování
Kontakty

Výroční zpráva 2010

„Plody naší země“- zámek Volšovy

Výroční zpráva 2010

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“
(Bible Svatá, Evangelium podle Matouše, 25, 35 - 40)

Vážení přátelé, spolupracovníci a příznivci Oblastní charity Sušice.
Dovolte mi vás přivítat u naší výroční zprávy, která vám stručně představí celoroční činnost
nestátní neziskové organizace, kterou mám tu čest již desátý rok zastupovat.
Na Sušicku jsme začali poskytovat sociální služby v roce 2001 a od té doby, ačkoliv jsme
neustoupili ze svého původního poslání, se mnohé v naší organizaci změnilo. Procházíme, tak
jako každá organizace svým charakteristickým vývojem, za kterým se skrývá spousta práce.
Pracovníci naší charity denně vykonávají přímou péči u osob, které mají sníženou schopnost
zajistit si základní, k životu nezbytné potřeby. Pomáháme lidem v tísni a podílíme se na rozvoji
sociálních služeb a kulturního prostředí v regionu.
Mnoho lidí, organizací, institucí a firem nás v této činnosti podporuje
a možná si někteří z nich ani neuvědomují, kolik pro nás jejich ochota
a spolupráce znamená a jak nám umožňují naplňovat naše poslání.
Zaměstnancům naší organizace bych zde ráda poděkovala za jejich
poctivou a obětavou práci v uplynulém roce a popřála jim, aby i nadále
zažívali ze své práce radost. Všem ostatním, kteří Oblastní charitu
Sušice podpořili, kromě upřímných slov díků, přeji vše dobré v dalším
Marie Hrečínová Prodanová
roce. Věřím, že nám i nadále zachováte svou přízeň.
3

Základní údaje o organizaci
Název
Sídlo
IČO
Statutární zástupce
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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
Bankovní spojení

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 a Horská Kvilda
152140002/0300 u ČSOB a.s., divize Poštovní spořitelna
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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, který je 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 nebo kulturním odlišnostem.
Svou činností se zaměřuje na poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
v oblasti do 20km 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 sociální práce, humanitární pomoc nebo aktivity pro volný
čas. Sociální služby jsou soustředěny do tří středisek - Sušice, Kašperské Hory a Volšovy.
Oblastní charita Sušice dlouhodobě spolupracuje s poskytovateli sociálních a zdravotních
služeb, s veřejnoprávními institucemi, firmami a ostatními organizacemi, je členem APSS ČR
(Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR), dále ČAPS, ČRHO a KRHO.
5

Události roku 2010
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Od začátku svého působení se snažíme poskytovat kvalitní sociální služby a být prospěšní
lidem v regionu. Nad naší činností dohlíží kromě Rady Oblastní charity Sušice a Diecézní
charity České Budějovice také státní instituce, které v roce 2010 prováděly v Oblastní charitě
Sušice tyto kontrolní činnosti:
Finanční úřad Klatovy 4. 12. 2008 – 19. 5. 2010:
Kontrola hospodaření s finančními prostředky, přidělenými prostřednictvím Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR a Úřadů práce ČR ze státního rozpočtu v letech 2001 – 2008.
Výsledek kontroly: Bez závad, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
Okresní správa sociálního zabezpečení Klatovy 28. - 29. 4. 2010:
Kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění a příspěvků na
státní politiku zaměstnanosti za období 1. 3. 2008 – 31. 3. 2010.
Výsledek kontroly: Závady nebyly zjištěny, nápravná opatření nebyla udělena.
Všeobecná zdravotní pojišťovna Klatovy 14. 5. 2010:
Kontrola plateb pojistného na zdravotním pojištění za období 1. 12. 2007 – 31. 3. 2010.
Výsledek kontroly: Za kontrolované období nebyly zjištěny žádné pohledávky vůči VZP.
Krajský úřad Plzeňského kraje 12. 7. – 27. 8. 2010:
Inspekce poskytovatelů sociálních služeb, při které jsou podle standardů kvality hodnoceny
sociální služby, probíhají v celé ČR od platnosti zákona o sociálních službách. V naší
organizaci probíhala v tomto období inspekce kvality poskytování pečovatelské služby.
Výsledek inspekce: Nebyly zjištěny nedostatky v plnění povinností poskytovatele, plnění
standardů kvality sociálních služeb – výborně (získáno 142 bodů tj. 98,6% úspěšnost),
všechna zásadní kriteria byla splněna.
6
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Události roku 2010

Stručný souhrn dalších významných událostí v Oblastní charitě Sušice v roce 2010:
 Podařilo se nám získat finanční prostředky na poskytování všech sociálních služeb a také
díky tomu jsme mohli být prospěšní celkem 919 osobám v obtížných životních situacích,
Finanční prostředky byly poskytnuty zejména ze strany MPSV ČR, Plzeňského kraje, Města
Kašperské Hory, Města Sušice a jednotlivými dárci, kteří nám přispěli při Tříkrálové sbírce.
 Z darů při Tříkrálové sbírce jsme získali 104.954,20 Kč a za spoluúčasti dotace Plzeňského
kraje jsme tak mohli pořídit dva ojeté vozy pro poskytování služeb sociální péče v obcích.
 V centru města Sušice jsme otevřeli nový prostor - zázemí
pro pracovníky v sociálních službách „Pasáž“. Odtud denně
vyjíždějí za uživateli služeb sociální péče do obcí na Sušicku
a setkávají se v rámci pracovních porad a supervizí.
 Pro veřejnost jsme zahájili občasný provoz tkalcovské dílny
na zámku ve Volšovech pod vedením Marie Chvojkové.
 Aktivně jsme se zapojili do projektu realizovaného Městem
Sušice a CPKP Plzeň - Komunitní plánování v ORP Sušice.
Nové středisko Pasáž v Sušici
 V sociálních službách jsme umožnili jednomu studentovi vyšší
odborné školy absolvovat odbornou praxi v rozsahu 40 hodin.
 V průběhu roku byli přijati čtyři noví zaměstnanci. V rámci
projektu „S pomocí za prací v Plzeňském kraji“ jsme uzavřeli
s ÚP v Plzni dohodu na vznik jednoho nového pracovního místa.
 Na konci roku jsme se rozloučili s našimi kolegy a dlouholetými
zaměstnanci: Janou Hrdličkovou, Jarkou Korandovou a Michalem
Tkalcovská dílna ve Volšovech
Selingerem. Za jejich přínosnou práci pro charitu jim děkujeme.
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Volšovy – zámek a park
Doručovací adresa organizace: Volšovy 1, Sušice, 342 01.
Sídlo Oblastní charity Sušice, kanceláře správy organizace, kontaktní místo pro zájemce
o poskytování sociálních služeb, půjčovna kompenzačních pomůcek, sklad provozního
materiálu a humanitární pomoci v případě živelných událostí v regionu.
Sociální služby: Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
odborné sociální poradenství, noclehárna pro muže a ženy s celkovou kapacitou 10 lůžek.
Další využití: Aktivity pro volný čas a vzdělávání, keramická a tkalcovská dílna, výstavní
a koncertní prostory, relaxační zahrada, možnost pořádání vlastních akcí jinými organizacemi.
Zámek a park ve Volšovech má Oblastní
charita Sušice pronajatý od Pozemkového
fondu ČR. Původními majiteli byli manželé
Chotkovi, kteří zámek spolu s ostatními
budovami a přilehlými pozemky darovali
v roce 1908 církevnímu řádu Petrinů.
Dosud nebyl majetek církvi navrácen.
V galerii zámku je instalována stálá výstava
dobových fotografií z Volšov, dokumentární
fotografie charitní činnosti, v parku jsou
ke zhlédnutí výtvarné objekty, které byly
na zámku vytvořeny účastníky workshopů.

Pohled na zámek s kaplí z malého parku
8
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Střediska Oblastní charity Sušice

Sušice – Sociální poradna Racek
Adresa: Lerchova 926, Sušice
Bezbariérové informační a poradenské centrum,
kontaktní místo pro uživatele sociálních služeb
a zájemce o sociální služby z řad veřejnosti, zázemí
pracovníků Sociální poradny Racek.
Sociální služby: Odborné sociální poradenství,
včetně poskytování psychoterapeutické podpory
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
Adresa: Žižkovo náměstí 401, Kašperské Hory
Bezbariérové kontaktní místo pro uživatele a zájemce
o poskytování sociálních služeb v DPS K. Hory a na
Kašperskohorsku, společenská místnost, zázemí
pracovníků sociálních služeb.

Dům s pečovatelskou službou Kašperské Hory
9

Sociální služby: terénní pečovatelská služba, osobní
asistence, odlehčovací služby, odborné sociální
poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením.
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Na základě registrace u Krajského úřadu Plzeňského kraje je v Registru poskytovatelů
sociálních služeb MPSV ČR evidováno 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)
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 kvalifikovaný personál, který citlivě reaguje na aktuální potřeby uživatelů,
respektuje soukromí a individualitu každého jedince a pomáhá chránit jeho práva.
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.
10
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Terénní služby sociální péče jsou určeny dospělým osobám se sníženou schopností
sebeobsluhy, které žijí ve svých domácnostech na území Sušicka a Kašperskohorska
do 20km od Sušice a ke svému důstojnému životu potřebují pomoc nebo podporu jiné osoby.
Uživateli služeb, za kterými denně pracovníci Oblastní charity Sušice dojíždějí, jsou
především senioři, osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním.
Služby napomáhají uživatelům v péči o vlastní osobu a domácnost, pomáhají udržovat
zdravý životní styl, snižují zátěž spojenou se stárnutím, zdravotním omezením nebo
postižením a podporují zachování obvyklého 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. V roce
2010 bylo sepsáno 33 nových smluv s uživateli.
Služby sociální péče Oblastní charity Sušice:
pečovatelská služba
osobní asistence
odlehčovací služby
V roce 2010 jsme poskytli služby sociální péče
158 osobám, v rozsahu 11 672 hodin, což je
v přepočtu jeden celý rok a čtyři měsíce
nepřetržité práce.

Počet uživatelů služeb sociální péče
v letech 2001 - 2010
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Služby sociální péče

V roce 2010 byly terénní služby sociální péče poskytovány ve 41 obcích:
Annín, Brod, Budětice, Buršice, Cihelna, Čejkovy, Červené Dvorce, Čimice, Chlístov, Dlouhá
Ves, Dobršín, Dolní Staňkov, Domoraz, Dražovice – Pod Hrází, Františkova Ves, Hrádek,
Jiřičná, Kašovice, Kašperské Hory, Kolinec, Letovy, Libětice, Mlázovy, Mokrosuky, Nalžovské
Hory, Nemilkov, Ostružno, Petrovice u Sušice, Podmokly, Pohorsko, Rabí, Radešov, Střítež,
Sušice, Tedražice, Ústaleč, Velenovy, Vlastějov, Volšovy, Zbynice, Žichovice.
72% uživatelů služeb sociální péče, za kterými pracovníci dojíždějí, žije v malých obcích na Šumavě.
Bydliště uživatelů služeb sociální péče
15%

13%

3%

69%
Obyvatelé obcí na Sušicku
Obyvatelé obcí na Kašperskohorsku
Obyvatelé města Sušice
Obyvatelé města Kašperské Hory
13

Pečovatelská služba

Výroční zpráva 2010

Terénní pečovatelská služba Oblastní charity Sušice podporuje běžný život osob se sníženou
schopností sebeobsluhy v jejich domácnostech. Je poskytována převážně seniorům, dospělým
osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním a vykonávají ji kvalifikovaní
pracovníci, kteří respektují individuální potřeby, denní zvyklosti a soukromí uživatelů.
Pečovatelská služba je poskytována v Sušici, v obcích do 20 km od města Sušice, v Domě
s pečovatelskou službou v Kašperských Horách, v obcích na Kašperskohorsku a v obci Horská
Kvilda. Denně dojíždějí pracovníci pečovatelské služby za uživateli služby do domácností
v regionu a pomáhají jim s péčí o vlastní osobu a domácnost.
Pečovatelskou službu si její uživatelé hradí vždy jednou měsíčně na základě písemné smlouvy
a skutečně poskytnutých činností v daném měsíci. 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 (podle §40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách):
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, v nezbytných případech příplatek k doprovodu za použití vozidla.
14
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Pečovatelská služba

Údaje o poskytnuté pečovatelské službě za rok 2010:
Počet uživatelů služby: 143 osob.
Počet hodin strávených přímou péčí s uživateli služby v domácnostech: 6 914 hodin.
Počet návštěv v domácnostech: 23 886 návštěv.
Počet osob, kterým byla podle §75 zákona č.108/2006 Sb. poskytnuta PS zdarma: 4 osoby.
Úhrady od uživatelů za poskytnutou sociální službu: 647.635,-Kč.
Počet obcí, ve kterých byla pečovatelská služba poskytována: 38 obcí.
Počet kilometrů, najetých pracovníky za uživateli sociální služby do domácností: 85 981 km.
Věková struktura uživatelů služby
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Osobní asistence Oblastní charity Sušice je terénní služba sociální péče určená seniorům
se sníženou soběstačností a dospělým osobám se zdravotním či jiným postižením, žijícím na
území Sušicka a Kašperskohorska do vzdálenosti 20 km od Sušice a v obci Horská Kvilda.
Služba pomáhá udržovat a rozvíjet sociální kontakty osob, podporuje jejich začleňování
do společnosti a preventivně tím tak působí proti pocitům osamělosti. S pomocí osobního
asistenta je uživatel schopen zvládnout běžné denní činnosti podle svých přání a ve svém
přirozeném prostředí může žít obvyklým způsobem života.
Častěji je osobní asistence poskytována v širším časovém rozsahu. Hodinová úhrada za takto
poskytnutou službu se pak formou slevy snižuje. Zaměstnanci v roce 2010 průměrně strávili
s jedním uživatelem osobní asistence 669 hodin.
Čas poskytování osobní asistence: Celoročně bez časového omezení, podle potřeb uživatelů.
Základní činnosti osobní asistence (podle §39 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách):
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, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní činnosti osobní asistence:
V nezbytných případech příplatek k doprovodu za použití vozidla.
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Osobní asistence

Údaje o poskytnuté osobní asistenci za rok 2010:
Počet uživatelů služby: 5 osob.
Počet hodin strávených přímou péčí s uživateli služby v domácnostech: 3 344 hodin.
Počet návštěv v domácnostech: 1 008 návštěv.
Úhrady od uživatelů za poskytnutou sociální službu: 223. 312,-Kč.
Počet obcí, ve kterých byla osobní asistence poskytována: 3 obce.
Počet kilometrů, najetých pracovníky za uživateli sociální služby do domácností: 11 651 km.
3
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Odlehčovací služby Oblastní charity Sušice jsou terénní služby sociální péče určené
dospělým osobám se sníženou schopností sebeobsluhy, o které je jinak po většinu dne
pravidelně pečováno. Jsou poskytovány v domácnostech uživatelů na Sušicku a Kašperskohorsku
kvalifikovanými pracovníky sociálních služeb a v předem dojednaném čase zastupují péči
rodiny nebo blízkých osob. Pečující osoby mají tak prostor k nezbytnému odpočinku,
k vyřizování osobních záležitostí či udržení se na trhu práce.
Uživatelé odlehčovacích služeb jsou většinou starší senioři ve věku nad 80 let, kteří vyžadují
celodenní péči. Cílem odlehčovacích služeb je umožnit těmto osobám co nejdéle setrvat
v domácím prostředí, odlehčit pečujícím a podpořit jejich vzájemné vztahy.
Čas poskytování služby:
Pondělí – pátek v čase 7:30 – 19:00 hodin, sobota – neděle v čase 7:00 – 19:00 hodin.
Základní činnosti odlehčovacích služeb (podle §44 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách):
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 v domácnosti.
18
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Odlehčovací služby

Údaje o poskytnutých odlehčovacích službách za rok 2010:
Počet uživatelů služby: 10 osob.
Počet hodin strávených přímou péčí s uživateli služby v domácnostech: 1 414 hodin.
Počet návštěv v domácnostech: 1 900 návštěv.
Úhrady od uživatelů za poskytnutou sociální službu: 141 411,-Kč.
Počet obcí, ve kterých byla osobní asistence poskytována: 9 obcí.
Počet kilometrů, najetých pracovníky za uživateli sociální služby do domácností: 22 433 km.
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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 poskytována bez úhrady, v DPS
v Kašperských Horách, na zámku ve Volšovech a jiných místech v regionu.
Základní činnosti sociálně aktivizačních služeb:
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
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Sociálně aktivizační služby pro seniory

Údaje o poskytnutých sociálně aktivizačních službách za rok 2010:
Počet osob, kterým byla v roce 2010 služba poskytnuta: 65 osob.
Počet setkání s uživateli služby: 1 476, z toho 964 ambulantních a 512 terénních.
Individuální činnosti aktivizačních služeb:
Podpora obyvatel DPS Kašperské Hory při adaptaci na nové prostředí, krátké návštěvy
obyvatel v domácnosti, pastorační asistence.
Skupinové aktivity v DPS Kašperské Hory: Plavání, Cvičení - pohybová terapie, Logic Club,
Kavárnička pro seniory, vycházky, výlety, besedy, jednorázové kulturně – společenské
programy přednášky, tvořivost, výuka práce na PC.
Využití aktivit aktivit sociální služby
při DPS Kašperské Hory
Plavání
7% Besedy,

Cvičení
54%

Knihovna
11%

Cvičení se seniory v DPS Kašperské Hory
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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.
Sociální službu mohou využít osoby z celé ČR a zemí EU.
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.

www.charitasusice.cz

Nabídka činností noclehárny:
Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Poskytnutí přenocování

Čas poskytování služby noclehárny: Denně v čase od 19:00 do 8:00 hodin druhého dne.
22
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Noclehárna

Údaje o poskytnuté sociální službě za rok 2010:
Službu noclehárny využilo v roce 2010 celkem: 17 osob.
Celkový počet dní strávených uživateli v noclehárně: 1 032 nocí.
Opakovaně využilo sociální službu noclehárny 15 osob, tj. 88% z celkového počtu uživatelů.
Celkem bylo v sociální službě poskytnuto: 2 064 základních činností.
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Posláním Sociální poradny Racek je poskytovat bezplatně pomoc, psychickou podporu
a potřebné informace lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace z důvodu
zdravotního stavu, vysokého věku, životní krize, rizikového způsobu života,
dlouhodobé zátěže spojené s péčí o jinou osobu nebo byli zasaženi živelnou událostí.
Služby jsou poskytovány diskrétně, nestranně a bez nadřazenosti, zcela respektují
individualitu a svobodu rozhodování uživatele. Pracovníci podporují uživatelovu schopnost
aktivně se podílet na řešení své nepříznivé situace. Poradenství je poskytováno terénní
formou osobám ze Sušicka a Kašperskohorska do 20 km od Sušice a v obci Horská Kvilda,
ambulantně ve třech charitních střediscích lidem z České republiky a zemí Evropské Unie.
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
Součástí služby je psychoterapeutická podpora, při které odborný pracovník - terapeut
podporuje uživatele v rozvoji jeho osobnosti, vyrovnání se s krizovou situací, obnovou
či narovnáním mezilidských vztahů nebo mu pomáhá mu hledat vlastní identitu a životně
důležité potřeby.
Odborné sociální poradenství je významnou pomocí osobám, které se v určité fázi svého
života musí vyrovnat s obtížnou životní situací (nepříznivý zdravotní stav, ztráta blízké
osoby, živelná událost, ztráta zaměstnání aj.). Sociální pracovníci pomohou uživateli služby
se v situaci zorientovat, mohou jej celým procesem doprovázet a pomáhat mu situaci řešit.
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Odborné Sociální poradenství

Sociální poradna Racek zapůjčuje kompenzační pomůcky k zajištění každodenní péče,
vysoušeče vlhkosti vzduchu v domácnostech a poskytuje materiální pomoc osobám v tísni.
V rámci sociální služby je realizován ve spolupráci s Městem Sušice projekt „Sociálně integrační
byt“. Dočasné bydlení v Sušici slouží na omezenou dobu osobám bez přístřeší, které mají snahu,
ve spolupráci se sociálním pracovníkem poradny, aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci.
Údaje o poskytnuté sociální službě za rok 2010:
Počet uživatelů sociální služby celkem: 679 osob.
Počet setkání s uživateli služby při poskytování základních činností služby: 1 585 setkání.
Půjčovna kompenzačních pomůcek: 36 osob si zapůjčilo 49 kompenzačních pomůcek.
Počet osob, kterým byly zapůjčeny vysoušeče na odvlhčení domácností: 61 osob.
Materiálová pomoc: 15 osob (potraviny, ošacení, školní pomůcky, úvěrové jízdné aj.)
Prostředí Sociální
poradny Racek v Sušici

Počet základní ch činnosti sociální služby
při setkání s uživateli
62%

19%
19%

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
Sociálně terapeutické činnosti
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Fotogalerie
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Pracovníci při poskytování služeb sociální péče na Sušicku a Kašperskohorsku
pečovatelská služba, osobní asistence a odlehčovací služby

26

Výroční zpráva 2010

Účastnice adventní floristické dílny

Naši senioři v roce 2010
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Fotogalerie

Část týmu OCH Sušice na předvánočním setkání

Památná lípa a hlavní vchod do zámku ve Volšovech

Projekty
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V roce 2010 byly Oblastní charitou Sušice jako každý rok realizovány informační, vzdělávací
a kulturně - společenské projekty, které jsou vždy určeny široké veřejnosti. Cílem projektů
je vždy podpořit všechny zúčastněné v aktivním trávení volného času při vzájemném
setkávání, v rozvoji dovedností a zvyšování informovanosti o sociálních službách v regionu.
Den seniorů (1. 10. 2010, sušické náměstí a radnice)
Každoroční akce pro seniory a pečující osoby, pořádaná poskytovateli sociálních služeb
v Sušici s cílem informovat návštěvníky o sociálních službách na Sušicku a podpořit aktivní
přístup k životu seniorů.
Týden sociálních služeb ČR (4. 10. - 10. 10. 2010 Sušice, Kašperské Hory)
Celorepubliková akce představující sociální služby, prezentace Oblastní charity Sušice
probíhala v prostorách MÚ Sušice a 6. 10. při Dni otevřených dveří v Sociálně poradně Racek.
Tkací dílna Volšovy (18. 9. 2010, zámek Volšovy)
Tkací dílna pro veřejnost (Marie Chvojková), výstava panoramatických fotografií (Michal
Selinger), výtvarné a ochutnávací dílo „Plody naší země“ (Mirela Tůmová), informace o službách.

Účastníci Tkací dílny

Výstava fotografií

„Plody naší země“
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Projekty

Advent charity 2010
Svatomartinská procházka se světýlky (7. 11. 2010, zámek a park Volšovy) – lampiony
Výroba adventních věnců (26. 11. 2010, zámek Volšovy) – tvorba adventní výzdoby.
Výroba andělů (17. 11. 2010, zámek Volšovy) – keramická dílna
Vánoce na náměstí (20. - 21. 12. 2010) – prezentace činnosti, vánoční gulášová polévka zdarma
Adventní koncert (16. 12. 2010, zámek ve Volšovech) – slavnostní koncert, vánoční setkání
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Vystoupení dětíze ZŠ TGM

Výroba adventních věnců

Monumentum – zpěv

Vystoupení dětí ze ZŠ TGM

Tříkrálová sbírka
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K+M+B
„Christus mansionem benedicat“
„Kristus ať požehná příbytek“
Tříkrálová sbírka Charity . Česká republika
probíhá v celostátním měřítku od roku 2001.

Koledníci v Kašperských Horách

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 sbírka
dárcům Charitu ČR v její činnosti podpořit a svůj dar cíleně zaměřit.
V roce 2010 bylo při Tříkrálové sbírce na Sušicku vybráno od dárců celkem 161.468,- Kč.
Na činnosti Oblastní charity Sušice směřuje 65% z celkového výtěžku, tedy 104.954,20 Kč.
Tříkrálová sbírka pomohla v roce 2010 Oblastní charitě Sušice financovat nákup dvou
ojetých vozů, které umožňují dopravu za uživateli sociálních služeb do obcí na Sušicku.
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Tříkrálová sbírka

Všem ochotným koledníkům a štědrým dárcům za přispění při Tříkrálové sbírce 2010
srdečně děkujeme. Opět jste nám pomohli pomáhat potřebným!
Srovnání výtěžku Tříkrálové sbírky na Sušicku v letech 2001 – 2010
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Ekonomické údaje - náklady
Neinvestiční náklady celkem (v Kč)
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6 620 761,27

501

Spotřeba materiálu

369 572,90

502

Spotřeba energie

140 453,00

503

Spotřeba ostat. neskladov. dodávek

226 897,00

511

Opravy a udržování

141 237,80

512

Cestovné

373 530,00

513

Náklady na reprezentaci

518

Ostatní služby

521

Mzdové náklady – HM, DPČ, DPP

3 369 106,00

524

Zákonné sociální pojištění - odvody

1 149 583,00

527

Zákonné sociální náklady

7 600,00

538

Ostatní daně a správní poplatky

3 016,00

543

Odpis nedobytné pohledávky

33 850,00

544

Úroky

13 257,85

549

Jiné ostatní náklady

199 650,73

551

Odpisy dlouhodobého majetku

188 567,54

559

Tvorba zákonných opravných položek

-30 934,50

582

Členské příspěvky

319,00

Graf členění neinvestičních
nákladů v roce 2010
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Ekonomické údaje - výnosy

Graf členění neinvestičních
výnosů v roce 2010
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MPSV
ČR
66%

Neinvestiční výnosy celkem (v Kč)

6 569 085,98

602

Úhrady od uživatelů sociálních služeb

644

Úroky banky

648

Zúčtování fondů (TKS, fond oprav)

649

Jiné ostatní výnosy

682

Finanční dary

691

MPSV ČR (1)

691

Úřad práce Plzeň

691

Plzeňský kraj

691

Město Kašperské Hory (4)

200 000,00

691

Město Sušice (5)

150 000,00

691

Město Sušice (granty)

(1)MPSV

1 116 288,00
1 518,49
86 027,70
307 408,79
29 735,00
4 347 000,00

(2)

(3)

6 108,00
310 000,00

15 000,00

ČR - Rozhodnutí č. 3 o poskytnutí dotace z kapitoly 313
– MPSV státního rozpočtu na rok 2010 – žádost č. C0026/2010.
(2)ÚP Plzeň – Dohoda o poskytnutí mzdového příspěvku na
vytvořené nové pracovní místo z projektu „S pomocí za prací
v Plzeňském kraji“ č. CZ.1.04/2.1.00/13.00011/10.
(3)PK - Smlouva č. 4356/2010 o poskytnutí dotace v rámci
programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2010.
(4)Příspěvek na poskytování sociálních služeb dle smlouvy.
(5)Příspěvek na poskytování sociálních služeb dle smlouvy.

Ekonomické údaje – výsledek hospodaření
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Výsledek hospodaření v roce 2010 (v Kč)
5
6

- 51 675,29

Náklady celkem
Výnosy celkem

6 620 761,27
6 569 085,98

Provoz OCH

* účtová řada vSušice
účtové osnově
Noclehárna
1%
13%

5%

12%

Odborné
sociální
poradenství
12%

Sociálně
aktivizační
služby
5%

5%

Pečovatelská
služba
43%

Odlehčovací
služby
Osobní
12%
asistence
14%

Členění nákladů na sociální služby v roce 2010

58%
20%

Pečovatelská služba
Osobní asistence
Odlehčovací služby
Půjčovna komp. pomůcek
Noclehárna

Úhrady od uživatelů služeb v roce 2010
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Ekonomické údaje - investice

V roce 2010 byly pro zajištění poskytování sociálních služeb v obcích na Sušicku pořízeny dva
ojeté automobily – Nissan Kubistar a Fiat Seicento. Nákup obou vozů byl financován
z investiční dotace Plzeňského kraje a darů občanů při Tříkrálové sbírce 2010.
Automobily jsou v terénních službách sociální péče jediným možným dopravním
prostředkem za uživateli sociálních služeb a jsou nezbytnou potřebou pro pracovníky, kteří
se denně za seniory nebo osobami se zdravotním postižením do vzdálených obcí dopravují.
Investice realizované v roce 2010 celkem (v Kč)
Nákup ojetého osobního automobilu Nissan Kubistar
Nákup ojetého osobního automobilu Fiat Seicento
Finanční zdroje na pořízení automobilu
Plzeňský kraj – Smlouva č. 4379/2010 o poskytnutí investiční finanční dotace
Tříkrálová sbírka 2010

35

188 189,00
139 890,00
48 299,00
188 189,00
126 000,00
62 189,00

Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty
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Ekonomika v letech 2002 – 2010

Náklady

Miliony

Miliony

Přehled hospodaření v letech 2002 – 2010
Výnosy

7
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5

4
3
2

1
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Neinvestiční zdroje financování v letech 2002 – 2010
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Výrok auditora
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Zaměstnanci

Výroční zpráva 2010

Na provozu činnosti Oblastní charity Sušice se v roce 2010 podílelo celkem 29 stálých
zaměstnanců, kteří se 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 při mnoha dalších činnostech nezbytných pro fungování neziskové organizace.
Statistika 2010 - zaměstnanci:
Celkem zaměstnanců v organizaci v roce 2010: 29 osob v hlavním pracovním poměru
Průměrně přepočteno na pracovní úvazky: 21,08 úvazku
10
Počet dní čerpaných v rámci dovolené na zotavenou: 544,5 dne
9
10
Počet omluvených absencí (nemoc, OČR, lékař): 98 dní.
8
9
Počet osob jako pomocný personál na DPP: 4 osoby.
7
Počet odpracovaných hodin v rámci DPP: 293 hodin.
6
5
4
3
2
1
0

3

1 rok 2-4
roky

Pracovníci v sociálních službách při běžných denních činnostech

7

5-7 8- 10
let
let

Počet zaměstnanců podle
let odpracovaných v OCHS
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Zaměstnanci

Zaměstnanci Oblastní charity Sušice v roce 2010:
Barnokyová Jelena, Bruzlová Ivana Bc., Dobrovolná Věra, Fischerová Stanislava, Fišer Ondřej BcA.,
Forejtová Lucie, Gersdorfová Zlatuše Mgr., Holečková Věra, Hrdličková Jana, Hrečín Miroslav,
Hrečínová Dagmar, Hrečínová Prodanová Marie, Hubinská Ladislava, Hulcová Pavla Ing., Ježková
Jana, Korandová Jaroslava, Kratochvílová Václava, Kutilová Marie, Mařík František Dis., Matějková
Jitka Bc., Nakládalová Romana, Oudesová Jaroslava, Pítra Oldřich, Řáhová Štěpánka, Selinger
Michal, Šnaiberková Jaroslava, Ulrychová Marcela, Voldřichová Alena, Vrbová Zdeňka.
nad 50
let
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personál
14%

41-50
let
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Věková struktura zaměstnanců v roce 2010
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Pracovníci
v soc.
službách
69%

Poměr pracovních úvazků v jednotlivých profesích

Poděkování
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Děkujeme uživatelům sociálních služeb, jejich rodinám a veřejnosti za projevenou přízeň.
Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří Oblastní charitu Sušice v roce 2010 podpořili:
Biskupství Českobudějovické, Římskokatolická farnost Sušice, Zbynice a Kašperské Hory,
Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti – Petrini, Charita ČR, DCH České Budějovice, DCH
a MCH Plzeň, OCH Pelhřimov, OCH Třeboň, OCH Klatovy, OCH Horažďovice a ostatní charity.
MPSV ČR, KÚPK – OSV, ÚP Klatovy, ÚP Plzeň, Město Sušice – OSVZ a starosta města Bc. Mottl,
Město Kašperské Hory a starostka města Ing. Balounová, PF ČR – p. Králová, Ing. Doležalová.
Rada Oblastní charity Sušice 2010 – Marie Půroková, Marie Nová, Bc. Ivana Bruzlová, Marie
Hrečínová Prodanová, P. Jan Wirth, Mgr. Vojtěch Herman, Čeněk Šebesta.
Spolupracující asociace a sdružení: APSS ČR, SSMS, ČRHO, ČAPS, ČČK, Hospic sv. Lazara,
Šumavský kulturní spolek a Muzeum Šumavy Kašperské Hory, sdružení Monumentum.
Spolupracující školy: Gymnázium Sušice, Školní družina ZŠ Lerchova, ZŠ T. G. Masaryka
Sušice, SOŠ a SOU Sušice, ZŠ Hrádek u Sušice, MŠ Smetanova, DD Kašperské Hory.
Spřízněné firmy: QED Group, STV Group, ZKD Sušice, Grafia s.r.o., Pekařství Rendl, PC-IT.cz,
Poprokan s.r.o., Nářadí Janoušek s.r.o., Petr Zajíc – software, Foto Fišer, Instalace hardware
software Bohumil Dach, Sušické lesy a služby, Občerstvení McVítek, Restaurace Zlatá Otava,
Elika Horažďovice s.r.o., SPAK Foods s.r.o., Gabriel - reklamní agentura, Dragon Press s.r.o.
Dobrovolníci a příznivci charity: Marie Chvojková, Helena Makrlíková, Jitka Rajtmajerová, Zdena
Šímová, Liběna Svobodová, Marie Houšková, Zuzana Navrátilová, Radek Nakládal.
Spolupracující osoby: Mgr. Bicková, Mgr. Audrlická, MUDr. Nová, Mgr. Diviš, Mgr. Naglmüllerová,
MUDr. Jandová, MUDr. Lebenhart, Mgr. Čapek, PhDr. Horpeniak, Ing. Roubalová Kostlánová.
Ostatní: ŠumavaNet.cz, Sušické noviny, Muerta Mente Band, M. Löffelmannová, A. Kuncová.
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Kontakty

Zámek Volšovy:
sídlo organizace, doručovací adresa:
Oblastní charita Sušice, Volšovy 1, 342 01 Sušice
Telefon: 376 523 324, fax: 376 523 324
E-mail: info@charitasusice.cz
Webové stránky: www.charitasusice.cz
Bankovní spojení: 152140002/0300 Poštovní spořitelna.
Zámek ve Volšovech
Kontaktní osoby:
Marie Hrečínová Prodanová – ředitelka organizace: 732 250 018, hrecinova@charitasusice.cz
Věra Holečková – účetnictví a personalistika: 376 523 324, holeckova@charitasusice.cz
Ivana Bruzlová, Bc. – vedoucí služeb sociální péče: 731 402 910, bruzlova@charitasusice.cz
Zlatuše Gersdorfová, Mgr. – vedoucí střediska K. Hory: 731 669 951, gersdorfova@charitasusice.cz
Jitka Fuksová, Bc. - vedoucí Sociální poradny Racek: 731 402 920, poradna@charitasusice.cz
Marie Kutilová – psychoterapeutka Sociální poradny Racek: 731 402 915, mankak@tiscali.cz
Stanislava Fischerová – asistentka, půjčovna pomůcek: 731 402 921, fischerova@charitasusice.cz

Další 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: 731 669 951
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