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Úvodní slovo

Výroční zpráva 2018

Vážení přátelé, spolupracovníci a příznivci Oblastní charity Sušice.
Dovolte mi vás přivítat u další výroční zprávy, která vám stručně představí celoroční činnost
nestátní neziskové organizace, která na Sušicku cíleně pomáhá lidem již od roku 2001.
V duchu našeho poslání, tedy pomoci lidem bez rozdílu, jsme na velkém území ORP Sušice
a v okolních městech začali poměrně dynamicky rozvíjet činnosti, které se z dlouhodobé
perspektivy jeví jako žádoucí a užitečné a to nás těší. Pečujeme společně o seniory, osoby
se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním v jejich domácnostech, podporujeme
pečující rodiny, přímo pomáháme lidem a celým rodinám ohroženým chudobou nebo
poradenskými službami provázíme osoby obtížnými životními situacemi. Snažíme se tyto služby
poskytovat všude tam, kde je jich potřeba. Naši činnost soustředíme do městských center Šumavy
- do středisek v Sušici, Kašperských Horách, Kolinci a Železné Rudy. Zaměstnáváme tak místní
obyvatele, kteří nejlépe rozumí prostředí, ve kterém žijí, dalšími aktivitami se podílíme
na vytváření zdravého komunitního prostředí všude tam, kde působíme. Jako každá organizace
procházíme neustálým vývojem, za kterým se skrývá spousta neviditelné každodenní práce
se všemi jejími radostmi, ale i obtížemi, které musíme tvořivě a s jistou dávkou pokory překonávat.
Stát prostřednictvím MPSV, Plzeňský kraj, obce, jednotlivci, organizace
i firmy a v neposlední řadě farnosti nás v této činnosti podporují a možná
si někteří z nich ani neuvědomují, kolik pro nás a potažmo pro naše
klienty jejich podpora a spolupráce znamená. Patří jim za to velké díky
stejně tak, jako všem zaměstnancům, kteří se s láskou a nadšením věnují
své práci. Lidem, kteří našich služeb využívají, jejich rodinám a veřejnosti
děkuji za přízeň, a přeji si, abychom dokázali být vždy tam, kde je naší
Bc. Marie Hrečínová Prodanová
přítomnosti třeba. Přeji všem pokoj a dny plné radosti z maličkostí.
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Co se událo v uplynulém roce

Rok 2018 byl pro naši organizaci ve znamení změn a nových výzev. K 31. 10. 2019 jsme ukončili
dlouholeté působení v objektu zámku ve Volšovech, kde téměř 18 let fungovalo středisko a sídlo
naší organizace. Od 1. 7. 2019 jsme přesídlili správu služeb do nových prostor v Sušici na adrese
Havlíčkova 95. Byla rovněž ukončena služba noclehárny a současně byl plynule zahájen provoz
v dalších třech Sociálně integračních bytech v Sušici. Projekt SIB se tedy rozrostl na celkem
4 bytové jednotky, ve kterých aktuálně bydlí zejména rodiče s dětmi a jednotlivci bez přístřeší.
V roce 2018 přešla nízkokapacitní osobní asistence pod rozvinutou pečovatelskou službou
a provozní doba pečovatelské služby byla rozšířena na každodenní provoz v čase 5:30 - 21:00.
Díky štědré podpoře dárců Tříkrálové sbírky a Plzeňského kraje jsme mohli zakoupit dva ojeté
automobily 4x4 pro zajištění péče seniorům, kteří žijí v hůře dostupných oblastech regionu.
Oblastní charita Sušice, jako jedna ze sedmi neziskových organizací z celé ČR, úspěšně prošla
výběrem do projektu „7 Statečných“ od vzdělávací agentury TUDY TAM. Projekt podpoří uvnitř
organizace nezbytné procesy vedoucí ke zvyšování kvality řízení organizace na všech úrovních.
V Kašperských Horách v Domě s pečovatelskou službou byla v roce 2018 poprvé zahájena
činnost Univerzity třetího věku (U3V), která si získala mnoho příznivců a nadšených studentů.
V září jsme také společně s veřejností oslavili na Ostrově Santos Den charity, při kterém jsme
představili každodenní práci charitních pracovnic a pracovníků. Rádi jsme poděkovali přátelům
charity, tedy i dobrovolníkům, kteří se v průběhu roku do charitních projektů zapojili.
V centru PROSTOR jsme navázali spolupráci s MAS Pošumaví, která zde realizovala vzdělávací
akce pro pedagogy ze ZŠ a MŠ v regionu a stejně jako město Sušice podpořila provoz Klubu pro
děti Velryba. Také pracovníci sociálních služeb a veřejnost mají v Prostoru své místo a kromě
vzdělávacích projektů zde probíhá řada volnočasových, kulturních a komunitních aktivit.
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Název

Oblastní charita Sušice

Sídlo, IČO

Volšovy 1, 342 01 Sušice, okres Klatovy, kraj Plzeňský, IČO: 64388441
Od 1. 7. 2018 změna sídla – Havlíčkova 95, 342 01 Sušice

Kontakt

376 523 324, info@susice.charita.cz, www.susice.charita.cz

Statutární zástupce

Bc. Marie Hrečínová Prodanová, ředitelka

Zřizovatel

Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, České Budějovice

Registrace

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

Předmět činnosti

Pastorační a duchovní služba, zřizování a provozování nestátní sociální
služby, humanitární pomoc, vzdělávací činnost,
ostatní činnosti dle stanov.

Registrované sociální Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Sociálně
služby dle zákona aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
číslo 108/2006 Sb.
Odborné sociální poradenství, Noclehárny (do 31. 5. 2018)
Pastorační a duchovní služba, zřizování a provozování nestátní sociální
Hlavní činnosti dle
a zdravotní služby, humanitární pomoc, vzdělávací a volnočasové
stanov
činnosti aj. Hospodářská činnost dle živnostenského oprávnění.
ORP Sušice, obce do 20 km od Sušice, Železná Ruda, Čachrov.
Místo působení
Střediska služeb: Sušice, Kašperské Hory, Železná Ruda, Kolinec, Volšovy.
Bankovní spojení

152140002/0300 u ČSOB a.s.
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Základní údaje o organizaci

Oblastní charita Sušice je právnickou osobou, zřizovanou Biskupstvím českobudějovickým,
evidovanou podle zákona č. 3/2002 Sb. a přísluší k Diecézní charitě 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 poskytovatele sociálních služeb a neziskové organizace zřizované církvemi v ČR.
Organizaci zastupuje a řídí statutární zástupce - ředitel, kterého jmenuje Biskupství
českobudějovické. Poradním orgánem ředitele a organizace je 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 oblastech vymezené registrací u Krajského úřadu Plzeňského kraje, 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 i rodinám v obtížných životních situacích.
Správa Oblastní charity Sušice sídlí od 1. 7. 2018 v Sušici, na adrese Havlíčkova 95. (do 31. 5. 2018
ve Volšovech). Konkrétní sociální služby byly v roce centralizovány do pěti středisek: Sušice město,
Sušice Volšovy (do 31. 5. 2018), Kašperské Hory, Kolinec a Železná Ruda.
Oblastní charita Sušice dlouhodobě komunitně plánuje rozvoj sociálních služeb v ORP Sušice,
a spolupracuje s obcemi, poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, s veřejnoprávními
institucemi, firmami a ostatními organizacemi, je členem profesních asociací (APSS ČR, ČAPS,
ČRHO, KRHO) a od roku 2014 Potravinové banky Plzeň, která byla v tomto roce založena.
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Střediska Oblastní charity Sušice

Sušice – správa a sídlo Oblastní charity Sušice, doručovací adresa
Adresa: Havlíčkova 95, 342 01 Sušice
Ve čtyřech kancelářích pracují: ředitelka, ekonomka,
účetní, personalistka, provozní a administrativní
pracovnice.
Kontakt: 376 523 324, 731 402 921
info@susice.charita.cz, www.susice.charita.cz
Sušice – středisko služeb Oblastní charity Sušice
Adresa: Havlíčkova 110
Sociální poradna Racek, kontaktní místo pro
uživatele a zájemce o sociální služby, informační
a poradenské centrum, zázemí pracovníků
pečovatelské služby, odlehčovacích služeb a
odborného sociálního poradenství (vedoucí
služeb, koordinátoři terénní péče, pracovníci a
pracovnice v sociálních službách, sociální
pracovnice). Sklad kompenzačních pomůcek a
místo výdeje potravinové a materiální pomoci.
Sociální služby na Sušicku: sociální poradenství, pečovatelská služba, odlehčovací služby.
Vedoucí odborného sociálního poradenství: 731 402 920, poradna@susice.charita.cz
Vedoucí služeb sociální péče: 731 402 910, ps@susice.charita.cz, os@susice.charita.cz
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Kašperské Hory – středisko sociálních služeb v Domě s pečovatelskou službou
Adresa: Žižkovo náměstí 401
Místo poskytování sociálně aktivizačních služeb pro
seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální
poradna, zázemí pracovníků pečovatelské služby a
odlehčovacích služeb. Bezbariérové kontaktní místo
pro zájemce o sociální služby nebo jejich uživatele.
Bylinná relaxační zahrada a společenská místnost.
Nabídka služeb na Kašperskohorsku: sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, pečovatelská služba, odlehčovací služby,
odborné sociální poradenství, Univerzita 3 věku,

Dům s pečovatelskou službou v Kašperské Hory

Kontakt na koordinátora střediska: 731 596 448

Univerzita třetího věku

Vyvýšené záhony pro seniory
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Střediska Oblastní charity Sušice
Kolinec – budova úřadu městyse Kolinec
Adresa: Kolinec 28
Kontaktní místo pro uživatele a zájemce o poskytování
sociálních služeb na Kolinecku, poradenská místnost,
zázemí terénních pracovníků sociální péče, koordinátora
a sociálního pracovníka.
Nabídka služeb na Kolinecku: pečovatelská služba,
odlehčovací služby, odborné sociální poradenství.

Budova úřadu městyse Kolinec – přízemí

Telefon na koordinátora střediska: 731 402 912

Železná Ruda – středisko sociálních služeb na Železnorudsku
Adresa: Klostermannovo nám. 26, Železná Ruda
Kontaktní místo pro uživatele a zájemce o
poskytování sociálních služeb na Železnorudsku,
poradenská místnost, zázemí pracovníků přímé péče,
koordinátora a sociálních pracovníků poradny.
Nabídka služeb na Železnorudsku: pečovatelská
služba, odborné sociální poradenství.
Telefon na koordinátora střediska: 731 669 955
Středisko Železná Ruda
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Na základě registrace u Krajského úřadu Plzeňského kraje je v Registru poskytovatelů
sociálních služeb MPSV ČR bylo v roce 2018 evidováno pět sociálních služeb Oblastní
charity Sušice:
Služby sociální péče:
 Pečovatelská služba (§ 40)
 Odlehčovací služby (§ 44)
Služby sociální prevence:
 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66)
 Noclehárny (§ 63) – služba poskytována do 31. 5. 2018
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.
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.
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Služby sociální péče

Terénní služby sociální péče jsou určeny dospělým lidem se sníženou schopností
sebeobsluhy, kteří žijí ve svých domácnostech na území Sušicka, Kašperskohorska,
Železnorudska a v Čachrově, a kteří 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.
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V roce 2018 byly poskytnuty
služby v objemu 7 584 hodin
péče celkem194 osobám.

Počet klientů služeb sociální péče v letech 2001 - 2018
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Služby sociální péče:
Mezi terénní služby sociální péče
patří každodenní pečovatelská
služba a odlehčovací služby. Ty
jsou
poskytovány
na základě
podané žádosti, sociálního šetření
v domácnosti a písemné smlouvy
mezi uživatelem a poskytovatelem
dle potřeb klienta.

Služby sociální péče
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V roce 2018 byly terénní služby sociální péče poskytovány ve 26 obcích:
Budětice, Bukovník, Čachrov, Dlouhá Ves, Domoraz, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek u Sušice,
Chlístov, Kašperské Hory, Kolinec, Nalžovské Hory, Nezamyslice, Nezdice na Šumavě, Petrovice
u Sušice, Podmokly, Rabí, Rejštejn, Soběšice, Srní, Sušice, Velhartice, Zavlekov, Železná Ruda,
Žihobce, Žichovice
Většina seniorů, za kterými pracovníci i vícekrát denně dojíždí, žije v malých šumavských
obcích
Graf počtu klientů sociálních služeb podle středisek Oblastní charity Sušice v roce 2018
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Pečovatelská služba

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, Kolinci, Kašperských Horách, Železné Rudě
a Čachrově a ve všech v obcích ORP Sušice a obcích 20 km od města Sušice. Denně i
několikrát dojíždí pečovatelky za seniory nebo osobami se zdravotním či chronickým
onemocněním do domácností a pomáhají zajistit péči o vlastní osobu a také potřeby běžné
domácnosti.
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 5:30 - 21:00 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
13
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Údaje o poskytnuté pečovatelské službě za rok 2018:
Počet uživatelů služby: 194 osob.
Počet hodin strávených přímou péčí s uživateli služby v domácnostech: 7 585 hodin.
Počet osob, kterým byla podle §75 zákona č.108/2006 Sb. poskytnuta PS zdarma: 1 osoba.
Úhrady od uživatelů za poskytnutou sociální službu: 1 366 903 Kč.
Počet obcí, ve kterých byla pečovatelská služba poskytována: 26 obcí.
Počet obědů dovezených uživatelům služby do domácností: 19 667 teplých jídel.
Věková struktura uživatelů služby
100
ženy
80
muži
60

56

63

10
9

29

27

23-64

65-80

nad 80 let

40
20
0

Pečovatelská služba
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Odlehčovací služby

Odlehčovací služby Oblastní charity Sušice jsou terénní služby sociální péče určené
dospělým osobám zejména seniorům a osobám s chronickým onemocněním, o které je jinak
po většinu dne pravidelně pečováno. Jsou poskytovány v domácnostech osob v obcích Sušicka
a Kašperskohorska 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. Tato služba je čím dál častěji využívána rodinou
k celodenní péči o blízké. Uživatelé odlehčovacích služeb jsou většinou starší senioři ve věku
nad 80 let. Cílem odlehčovacích služeb je umožnit těmto osobám co nejdéle setrvat v domácím
prostředí, odlehčit pečujícím a podpořit jejich vzájemné vztahy.
Čas poskytování služby: Denně v čase 7:00 – 20:00 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
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Údaje o poskytnutých odlehčovacích službách za rok 2018:
Počet uživatelů služby: 18 osob.
Počet hodin strávených přímou péčí s uživateli služby v domácnostech: 1 748 hodin.
Úhrady od uživatelů za poskytnutou sociální službu: 187 232,-Kč.
Počet obcí, ve kterých byla osobní asistence poskytována: 9 obcí.
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Věková struktura uživatelů
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Odlehčovací služby
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Sociálně aktivizační služby pro seniory

Posláním sociálně aktivizačních služeb je podpora při zachování soběstačnosti, rozvoji vztahů
s okolním prostředím a prevence před vyčleněním těchto osob mimo běžný život z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, krizové sociální situace, aj. Jednotlivé činnosti napomáhají k udržování
sociálních kontaktů, podporují psychickou i fyzickou kondici a rozvíjejí dovednosti osob. Obyvatelům
Domu s pečovatelskou službou Kašperské Hory pomáhají při adaptaci na prostředí nového domova.
Realizace programu aktivit se přizpůsobuje aktuálním požadavkům a zájmům osob.
Sociální služba je poskytována bez úhrady a je centralizována do Domu s pečovatelskou službou (DPS)
v Kašperských Horách.
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Věková skladba klientů sociálně aktivizační služby
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Údaje o poskytnutých sociálně aktivizačních službách za rok 2018:
Počet osob, kterým byla v roce 2017 služba poskytnuta: 61 osob.
Počet setkání s uživateli služby: 1 951, z toho 1341 ambulantních a 610 terénních.
Individuální činnosti aktivizačních služeb:
Podpora obyvatel DPS Kašperské Hory při adaptaci na nové prostředí, krátké návštěvy obyvatel
v domácnosti.
Skupinové aktivity v DPS Kašperské Hory: Plavání, Cvičení - pohybová terapie, trénování paměti,
bylinková zahrada, Kavárnička pro seniory, vycházky, výlety, besedy, jednorázové kulturně –
společenské programy, přednášky, tvořivost, výuka práce na PC, Univerzita třetího věku.
čítárna
poradenství
přednášky
zahradní terapie
počítače
trénink paměti
kavárnička
tvoření
cvičení
0

Masopust pro seniory v DPS Kašperské Hory
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Graf využití aktivit v DPS Kašperské Hory
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Odborné sociální poradenství

Pracovníci Sociální poradny Racek poskytují zdarma pomoc, psychickou podporu
a potřebné informace osobám od 18 let, které se dostaly do obtížné životní situace
a nejsou ji schopny samy řešit.
Služby jsou poskytovány diskrétně, nestranně, s respektem k individualitě klienta, svobodě
jeho rozhodování, bez diskriminace. Služby jsou poskytovány ambulantně, v pěti střediscích
(Sušice, Volšovy (do 31. 5. 2018), Kašperské Hory, Kolinec a Železná Ruda) a terénně,
v domácnostech osob z na území ORP Sušice do 20 km od Sušice a z města Železné Rudy.
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
V rámci služby je poskytována potravinová a materiální pomoc lidem bez základních
životních potřeb nebo socioterapeutická podpora, při které odborný pracovník 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 často zaměřeno na dluhové poradenství osobám,
které vzhledem ke svému zadlužení dostávají až na hranici chudoby. Významně podporuje
seniory a osoby se zdravotním postižením v hledání řešení jejich nepříznivé sociální situace
a pomáhá také osobám bez přístřeší ohroženým sociálním vyloučením v začlenění zpět
do společnosti.
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Odborné sociální poradenství a půjčovna
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Údaje o poskytnuté sociální službě za rok 2018:
Počet uživatelů sociální služby celkem: 152 osob.
Počet setkání s uživateli služby při poskytování základních činností služby: 409 setkání.

Poradenská místnost s dětským koutkem

Sociální poradna Racek

Oblastní charita Sušice poskytuje také doplňkové činnosti k odbornému sociálnímu
poradenství – zapůjčení nebo zprostředkování získání vlastních kompenzačních pomůcek.
Odborné sociální poradenství využívají také klienti zapojení do projektu „SIB – sociálně integrační
byt“, který je realizován ve spolupráci s Městem Sušice. Dočasné nájemní bydlení v Sušici slouží
na omezenou dobu lidem bez přístřeší, kteří, ve spolupráci a s podporou odborného pracovníka
poradny, mají snahu aktivně řešit svou nepříznivou sociální situaci.
Půjčovna kompenzačních pomůcek: 63 osob
Počet osob, kterým byly zapůjčeny vysoušeče: 39 osob
20
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Služby pro osoby s absencí bydlení

Charitní noclehárna ve Volšovech byla provozována jako ambulantní služba sociální
prevence určená mužům a ženám s rizikový způsobem života anebo lidem, kteří byli tímto
způsobem života ohroženi. V roce 2018 využili službu 4 klienti. Provoz služby noclehárny byl
ukončen 31. 5. 2018. Klientům, kteří měli zájem, bylo nabídnuto náhradní řešení v podobě
projektu SIB nebo využití ubytovacích služeb azylového typu v blízké dostupnosti.
Dlouhodobý charitní projekt SIB - Sociálně integrační byty
je realizován v rámci spolupráce mezi Městem Sušice
a poskytovatelem sociální služby Oblastní charitou Sušice.
Nájemní byty jsou pronajímány osobám, které se ocitli v tíživé
životní situaci spojené s absencí standartního bydlení. Osobám
bez přístřeší, nezaopatřeným rodinám s dětmi, osobám,
kterým hrozí sociální vyloučení, mladým dospělým osobám po
odchodu z Dětských domovů, osobám po propuštění z výkonu
trestu apod. Služba umožňuje podnájemci běžný život ve
společnosti. V tuto chvíli má organizace pronajaté od města
Sušice 4 byty.
Projekt je úzce propojen s poskytováním sociální služby
odborné sociální poradenství a podnájemník se zavazuje
po celou dobu podnájmu intenzivně spolupracovat na řešení
své situace s cílem nalézt jiné vlastní bydlení.
Byty jsou podnajímány na dobu 1 měsíce, nejdéle však na celkovou dobu 1 roku.
Celkový počet klientů za rok 2018 je 11 osob, z toho 2 děti.
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Ostatní akce charity
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V roce 2018 realizovala Oblastní charita Sušice kulturně společenské akce i tradiční projekty
pro veřejnost.
Den pro rodinu (13. 5. 2018, ostrov Santos Sušice) - akci na podporu rodiny pořádala
Diakonie Západ a my jsme se připojili s výtvarnými dílničkami.
Diecézní pouť ( 8.- 9. 6. 2018, PROSTOR, sušické náměstí, ostrov Santos) – Pouť pořádalo
Biskupství Českobudějovické a sjelo se na ní několik set účastníků. Oblastní charita Sušice se
zapojila do spolupořádání a v PROSTORu proběhla výstava se zázemím pro rodiny s dětmi.
Advent a Vánoce charity (listopad 2018 – leden 2019) – Svatomartinská procházka
s lampiony, Adventní dílny, Adventní koncert, Adventní trh a polévka pro souseda.
Tříkrálový pochod na sušickém náměstí (6. 1. 2018) – Každoroční akce, realizovaná v rámci
projektu Advent a Vánoce charity měla jako tradičně velký úspěch.
Den pro rodinu – tvořivé dílny Advent - Příchod tří králů do Sušice

22

Adventní trhy
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Ostatní akce charity

Národní potravinová sbírka (10. 11.2018, Sušice)
Národní potravinová sbírka 2018 se opět konala pod záštitou Federace potravinových bank
a v Sušici ve spolupráci s potravinovými řetězci Tesco a Penny. Vybralo se přes 1.355 kg
potravin a hygienických potřeb. Potraviny, stejně jako ostatní k životu nezbytné potřeby,
pomáhají všem, kteří se ocitají v krizové situaci a jsou ohroženi chudobou.
V Sušici a v jednotlivých střediscích charity byla pomoc takto poskytnuta celkem 300 osobám.
Den charity (30. 9. 2018)
Společenská akce v rámci celonárodního Dne charity umožnila přiblížit veřejnosti práci charity
výstavou fotek a poděkovat veřejně všem dobrovolníkům, kteří se pravidelně zapojují do akcí
charity (Národní potravinová sbírka, Tříkrálová sbírka, apod.).
Program doplnilo hudební vystoupení v rámci projektu Hudební setkání a kreativní dílny pro
děti i dospělé. Součástí akce byl i stan s ukázkou první pomoci a potravinových balíčků, které
dostávají klienti v poradně.

Národní potravinová sbírka

Den charity se zaměstnanci, dobrovolníky a příznivci na Ostrově Santos
23

Volnočasový klub pro děti v Sušici
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Volnočasový klub Velryba (Prostor, Lerchova 926, Sušice)
Od listopadu 2018 provozuje Oblastní charita Sušice ve spolupráci
s MAS Pošumaví a městem Sušice volnočasový klub pro děti ve věku
6 - 15 let. V klubu se schází děti jednou týdně, vstup je nezávazný,
dobrovolný a pro děti zdarma. Klub je určen dětem, které nemají
tou dobou volnočasovou aktivitu a chtějí trávit čas aktivně, program
klubu je v podobě tvořivých dílen, projekcí, společného povídaní na
vybraná témata. Program je propagován na základních školách
v Sušici a na facebooku.
Klubová činnost podporuje i zapojení dětí ze sociálně slabších rodin,
které nemohou hradit dětem placené volnočasové kroužky.
Projekt podporuje město Sušice a MAS Pošumaví.

Vánoční divadlo

Hrací odpoledne v klubu
24
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Volnočasový klub pro děti v Kašperských Horách - Jonáš

Volnočasový klub Jonáš (Horský klub, Horní 168, 341 92 Kašperské Hory)
Jonáš se věnuje provozování aktivit určených dětem a mládeži nejen ze sociálně
znevýhodněného prostředí ve věku 6–16 let a to bezplatně. Klub podporuje v dětech potřebu
spolupodílet se na vytváření komunitního prostoru v prostředí, ve kterém děti žijí a nabízí
dětem takové aktivity, které jim umožní tento prostor lépe poznat. Formou exkurzí, tvůrčích
činností a programů chce dětem usnadnit nejen přístup k informacím, ale i probudit
a prohloubit zájem o tradiční řemesla nebo povolání, která Kašperské Hory a jeho okolí nabízí.
Volnočasový klub Jonáš a jeho realizované aktivity
opakovaně navštívilo v roce 2018 celkem
28 dětí v rámci 349 kontaktů.
Mezi pravidelné aktivity patří venkovní aktivity,
pohybové hry v přírodě a pravidelné plavání
v aquaparku v Sušici.

Realizované akce v roce 2018:
Návštěva státního gotického hradu a renesančního
zámku Velhartice, celodenní výlet do ZOO Praha,
putování za vlky na Srní a vlčí stezkou v přírodě,
návštěva lanového parku Modrava, výlet
do Sladovny o.p.s. v Písku.
Projekt finančně podporují Město Kašperské Hory
a Plzeňský kraj.
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PROSTOR – je kulturně vzdělávací centrum a jeho smyslem je realizace vzdělávacích akcí pro
veřejnost, školy i zaměstnance organizace. V roce 2018 se zde uskutečnily akce pro veřejnost:
VZDĚLÁVACÍ: Gerontooblek – zážitkový workshop, Šťastné a spokojené vztahy - psychologická
přednáška, Festival Jeden svět, výstava a beseda Pablo Chacón Gil – o projektech humanitární
práci v zahraničí, Milli Janatková a Jakub Neubert – Můj život s asistencí.
UMĚLECKÉ (koncerty, workshopy, výstavy): Milli Janatková – Mým kořenům - koncert,
Autorské čtení se šumavskými básníky, Mirka Novak – hlasový workshop,
BESEDY A SETKÁNÍ: Net for God – cyklus promítání s křesťanskou tématikou, Autorské setkání
s Alešem Palánem, Mezinárodní setkání se studenty – akce gymnázia Sušice, 17. listopad
– připomínková akce, Advent a Vánoce charity.
Akce byly realizovány za podpory Města Sušice, grantů Plzeňského kraje, Nadace Život umělce
a individuálních i firemních dárců.

A.Palán- Raději zešílet v divočině

Setkání se šumavskými básníky
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Můj život s asistencí – Jabub Neubert
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Tříkrálová sbírka
K+M+B
„Christus mansionem benedicat“
„Kristus ať požehná příbytek“
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Všem ochotným koledníkům a štědrým
dárcům za přispění při Tříkrálové sbírce
2018 srdečně děkujeme. Opět jste nám
významně pomohli pomáhat potřebným!

2002

339035

Na Sušicku je tato podpora zaměřena na
seniory, osoby se zdravotním postižením,
osoby v obtížných životních situacích.
V roce 2018 bylo při Tříkrálové sbírce
získáno od dárců celkem 420.445,- Kč.
Na činnosti Oblastní charity Sušice
směřuje 65% z celkového výtěžku sbírky,
tedy 273.289,- Kč.

2016

Tříkrálová sbírka Charity Česká republika
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.

Ekonomické údaje
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Náklady v roce 2018 (v Kč)

20 222 593,60

Výnosy v roce 2018 (v Kč)

20 263 901,75

Hospodářský výsledek 2018 (v Kč)
Náklady celkem v Kč (2018)
501
502
503
511
512
518
521
524
527
538
542
543
549
551
582

Materiálové náklady
Energie
Spotřeba pohonných hmot - vozidla
Služby - opravy a udržování
Náklady na cestovné
Ostatní služby
Hrubé mzdy Smlouvy
Zákonné sociální poj. Smlouvy
Zákonné sociální náklady
Ostatní daně a poplatky
Ostatní pokuty a penále - nedaňové
Odpis nedobytných pohledávek
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Poskytnuté členské příspěvky

Členění nákladů (2018)

+ 41 308,15
20 222 593,60
1 917 685,61
293 883,25
612 356,12
554 011,22
177 253,00
1 582 241,80
10 968 271,00
3 560 928,00
110 650,00
12 102,00
500,00
45 850,00
226 014,60
154 197,00
6 650,00
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materiálové náklady 13,97%
služby 11,44%
osobní náklady 72,39%
jiné ostatní náklady 2,20%
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Výnosy celkem v Kč

Ekonomické údaje
20 263 901,75

602-604
648
649
681
682
691

Tržby za služby a zboží
Fondy a výnosové úroky
Jiné ostatní výnosy
Potravinová a materiální pomoc
Finanční a materiální dary
Provozní dotace

1 761 931,00
386 584,02
198 171,50
313 722,23
455 209,00
17 148 284,00

z toho

MPSV PK č. 01702018, VP SOHZ
Plzeňský kraj č. 42332018, 42342018,
42352018, 42362018 - Program
podpory sociálních služeb v PK
Plzeňský kraj č. 65952018
Úřad práce č. KTA-SZ-18/2018
Město Kašperské Hory
Město Sušice
Obec Hrádek
Městys Kolinec
Město Železná Ruda
Plzeňský kraj - Volnočasový klub Jonáš
č. 47782018 a volnočasový projekt
Hudební doteky č. K036/18
Granty - Město Sušice
Granty - Město Kašperské Hory
NŽU – příspěvek Nadace Život umělce
Provozní podíl FEAD

14 924 998,00

z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho
z toho

Členění výnosů (2018)

1 169 098,00
182 400,00
45 000,00
200 000,00
200 000,00
60 000,00
100 000,00
70 000,00
70 000,00
65 000,00
30 400,00
12 000,00
19 388,00
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Tržby za služby a zboží

Fondy, úroky
Jiné ostatní výnosy
Potravinová a materiální pomoc

Finanční a materiálové dary
Provozní dotace

Ekonomické údaje
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Členění nákladů podle jednotlivých sociálních služeb a činností Oblastní charity Sušice
Celkové náklady

20 222 593,60

2850203

Pečovatelská služba - 60,33%

12 201 055,06

5068876

Odlehčovací služby - 15,42%

3 118 089,51

5698303

Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP - 5,63%

1 137 620,16

5968813

Odborné sociální poradenství - 8,98%

1 814 829,56

1437469

Noclehárna (do 31. 5. 2018) - 2,92%

Jiné

Jonáš, SIB, půjčovna, potravinová pomoc, fakultativní činnosti, provoz) - 6,72%

591 123,00
1 359 876,31

Členění nákladů podle jednotlivých sociálních služeb a činností (2018)
3 118 089,51
1 137 620,16

12 201 055,06

Pečovatelská služba 60,33%
Odlehčovací služby 15,42%
Sociálně aktivizační služby pro seniory 5,63%
Odborné sociální poradenství 8,98%
Noclehárny 2,92%
Ostaní (Jonáš, SIB, půjčovna, potravinová pomoc, fakultativní činnosti, provoz) 6,72%
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1 814 829,56

591 123,00
1 359 876,31
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Investice do pečovatelské služby

V roce 2018 bylo možné díky investiční dotaci z Plzeňského kraje a z darů Tříkrálové
sbírky, zakoupit pro pracovníky v sociálních službách dvě ojetá vozidla (4x4) pro
zajištění pečovatelské služby v odlehlých oblastech a v náročném terénu.
S nimi jezdí denně pečovatelky a pečovatelé ke klientům terénní pečovatelské služby a zajišťují
běžné úkony péče o osobu a domácnost u seniorů, osob se zdravotním postižením nebo lidí
s chronickým onemocněním. Služba je díky spolehlivým vozidlům snáze dostupná.
Děkujeme nejen Plzeňskému kraji za dotaci ve výši 300 000,-Kč, ale také dárcům Tříkrálové
sbírky, díky jejichž darům bylo možné nákup vozidel dofinancovat.
Výsledná cena vozidel: 464 402,-Kč
Dotace z Plzeňského kraje (smlouva č. 42322018): 300 000,-Kč
Dary z Tříkrálové sbírky: 164 402,-Kč
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Rozvaha
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Příloha účetní závěrky
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Audit provedla auditorská kancelář ECO-ECONOMIC & COMERCIAL OFFICE, s.r.o.
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky církevní právnické osoby Oblastní charita
Sušice, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy
k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a přílohy této účetní závěrky,
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace,
včetně vyúčtování neinvestiční dotace (příspěvku), poskytnuté prostřednictvím Plzeňského
kraje a postupu při čerpání této dotace (příspěvku) v souladu s podpořenou žádostí,
hospodárné a efektivní použití prostředků v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Údaje
o Organizaci jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Ověřeno bylo dodržování pravidel pro používání neinvestiční dotace (příspěvku) stanovených
v „Metodice pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 (v rámci
dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s §101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů)“ schválené usnesením ZPK č. 269/17
ze dne 12. 6. 2017, která byla zveřejněna 13. 6. 2017 (dále Metodika), a vyhlášeným dotačním
titulem „Podpora sociálních služeb dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, pro rok 2018 – Plzeňský kraj“ schváleným usnesením RPK
č. 908/17 ze dne 21. 8. 2017 (dále Dotační titul).
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv
Organizace k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31. 12. v souladu s českými účetními předpisy bez výhrad.
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Poděkování

Děkujeme uživatelům sociálních služeb a jejich rodinám, zaměstnancům, dobrovolníkům,
dárcům a poskytovatelům dotací za projevenou přízeň a podporu v roce 2018:
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, Plzeňský kraj – krajský úřad, ÚP Klatovy, Město Sušice, Město Kašperské Hory,
Městys Kolinec, Obec Hrádek, Město Železná Ruda.
Rada Oblastní charity Sušice 2018, Marie Nová, Mgr. Milena Naglmüllerová, Bc. Ivana
Bruzlová, Bc. Marie Hrečínová Prodanová, P. Jan Wirth, Mgr. Vojtěch Herman, Čeněk Šebesta,
Marek Antoni Donnerstag. Poděkování bývalé člence rady in memoriam paní Marii Půrokové.
Spolupracující asociace a sdružení: APSS ČR, SSMS, ČRHO, ČAPS, ČČK, Nadace Olgy Havlové,
Diakonie Západ, Fokus Písek, Infocentrum Kašperské Hory, Muzeum Šumavy, Nadace Život Umělce.
Spolupracující školy: ZŠ T. G. Masaryka Sušice, ZŠ Lerchova, ZŠ speciální Sušice, Gymnázium
Sušice, ZŠ Hrádek, SOŠ a SOU Sušice, MŠ Smetanova, MŠ Tylova, DD Kašperské Hory.
Spřízněné firmy: WSA doprava a parkování s.r.o., Pekařství Rendl, Poprokan s.r.o., Foto Fišer,
Instalace hardware software Bohumil Dach, SULES - Sušické lesy a služby, Reklama Gabriel
Dobrovolníci a příznivci charity: Mgr. Hana Šišková, Liběna Svobodová, Helena Makrlíková, Jitka
Rajtmajerová, Zdena Šímová, Marie Houšková, Jan Zdeněk, Radek Nakládal.
Spolupracující osoby: Mgr. Bicková, Mgr. Naglmüllerová, Bc. Litomiská MUDr. Nová, Mudr. Marek,
MUDr. Jandová, MUDr. Lebenhart, Václav Volenec, P. Marek Antoni Donnerstag, P. Jan Kulhánek.
Ostatní: Sirkus, Ostrov Santos, MKS Sušice, Sušické noviny, Klatovský deník.
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V roce 2018 pracovalo v Oblastní charitě v průběhu roku 58 osob v rámci hlavního pracovního
poměru či dohod o provedení práce. Ti každodenně zajišťovali pravidelný provoz sociálních
služeb a souvisejících činností. Současně 2 osoby samostatně výdělečně činné vykonávaly
práce související s poskytováním sociálních služeb. Na provozu a činnosti Oblastní charity
Sušice se podílela řada dobrovolníků, zejména při sbírkových, propagačních a volnočasových
aktivitách.
Všem zaměstnancům i dobrovolníkům patří velké poděkování za každodenní obětavou práci,
díky které pomáhají potřebným ve svém okolí.
Pracovní pozice v Oblastní charitě Sušice

Sociální pracovníci
Pracovníci v sociálních službách
Vedoucí personál
Administrativní personál
Pomocný personál
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Kontakty

Sídlo organizace, doručovací adresa:
Oblastní charita Sušice, Havlíčkova 95, 34201 Sušice
Telefon: 376 523 324, 731 402 921
E-mail: info@susice.charita.cz
webové stránky: www.susice.charita.cz
Bankovní spojení: 152140002/0300 ČSOB a.s.
Kontaktní osoby – aktuální seznam:
Ředitelka: Bc. Marie Hrečínová Prodanová
Telefon: 732 250 018, email: reditel@susice.charita.cz
Vedoucí služeb sociální péče (Sušice): Ing. Štěpánka Brabcová
Telefon: 731 402 910, email: ps@susice.charita.cz
Vedoucí poradenství a služeb sociální prevence (Sušice): Mgr. Olga Hynoušová
Telefon: 731 402 920, email: poradna@susice.charita.cz
Ostatní kontakty:
Ekonomka: Helena Vejstrková – 731 402 917, email: helena.vejstrova@susice.charita.cz
Účetní a personalistka: 376 523 324, email: fakturace@susice.charita.cz
Provoz a administrativa: 731 402 921, email: info@susice.charita.cz
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Střediska Oblastní charity Sušice

Středisko Sušice, Havlíčkova 110

Středisko Kolinec, Kolinec 28

Středisko Kašperské Hory, DPS, Žižkovo náměstí 401

Středisko Železná Ruda, Klostermannovo náměstí 26
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