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Úvodní slovo

Váţení,
opět se setkáváme u výroční zprávy, která hodnotí jedno časové období a souhrnně představuje aktivity
Oblastní charity Sušice, nestátní neziskové organizace, která na rozsáhlém území poskytuje pomoc
a podporu lidem, kteří ji potřebují.
Činností bylo i v tomto roce opravdu mnoho a bez kvalitně fungujícího týmu bychom je nemohli zvládnout.
Dovolte mi, abych právě zde v úvodu, vyzdvihla dobrou připravenost a prokázané schopnosti všech
zaměstnanců při řešení náročných úkolů, které na ně byly v roce 2008 kladeny. Společně pomohli více jak
600 osobám a přispívali k realizaci řady organizačně náročných aktivit. Jak pevně věřím, oporou v kvalitním
poskytování sociálních sluţeb jim bylo poskytnuté vzdělávání, supervizní setkání, metodické vedení
a existence dobrých pracovních vztahů, které vyzdvihuji především.
Významná podpora byla naší organizaci v roce 2008 vyjádřena i finančně, ze strany Ministerstva práce
a sociálních věcí ČR, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Města Sušice, Města Kašperské Hory, ZKD Sušice
a od všech dárců při Tříkrálové sbírce.
Právě díky štědrým darům jsme v rámci projektu Adopce na dálku z části výtěţku Tříkrálové sbírky 2008
podpořili vzdělávání malého děvčete v Bělorusku. Je to zásluha vás, kteří nám pomáháte pomáhat druhým.
Projekty solidarity a nezištné pomoci, jakými bezesporu jsou humanitární akce a podpora osob v obtíţných
ţivotních situacích, nás vţdy vrací zpátky k pramenům činnosti charity a k jejímu poslání:
Sluţbě milosrdné lásky k bliţnímu v nouzi, bez ohledu na jeho
příslušnost k rase, národnosti či náboţenskému vyznání.
Je vyjádřena v evangeliu svatého Matouše slovy:
„Měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít,
byl jsem na cestě a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě,
byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste ke mě.“
Za vše dobré co je v nás a co umíme předat – Bohu díky.
Marie Hrečínová Prodanová – ředitelka Oblastní charity Sušice
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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, 370 01 České Budějovice

Registrace:

12.5.1999, Ministerstvo kultury, Praha, č.8/1-05-710/1999

Předmět činnosti:
Oblast působení:
Registrované sociální
sluţby dle zákona
108/2006 Sb.:
Poslání
Oblastní charity Sušice:
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Pastorační a duchovní sluţba, zřizování a provozování nestátní sociální sluţby,
zřizování a provozování nestátní zdravotní sluţby, humanitární pomoc,
vzdělávací činnost, ostatní činnost dle stanov.
Území správního obvodu obce s rozšířenou působností Sušice
Pečovatelská sluţba, Osobní asistence, Odlehčovací sluţby,
Sociálně aktivizační sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením
Noclehárny, Sociální poradenství
Oblastní charita Sušice pomáhá a podporuje osoby, které se na území Sušicka
a Kašperskohorska ocitají v obtíţných ţivotních situacích, způsobených
ztrátou či omezením vlastních schopností, z důvodu vysokého věku,
zdravotního omezení, postiţení nebo stavu ţivotní tísně.
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Představení organizace

Oblastní charita Sušice je podle zákona č. 108/2006 Sb. registrovaným poskytovatelem
sociálních sluţeb v Plzeňském kraji, na území Sušicka a Kašperskohorska.
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.
Poradním orgánem v procesech rozhodování je sedmičlenná Rada Oblastní charity Sušice,
která se schází dle potřeby, minimálně však dvakrát za rok.
Sluţby Oblastní charity Sušice
jsou zaměřeny zejména na
přímou péči o seniory a osoby
se zdravotním postiţením
v jejich domácnostech.
Velkou měrou se zaměřujeme
na poskytování odborného
poradenství a preventivními
programy nabízíme podporu
osobám bez přístřeší.
Oblast působení je vymezena
územím do 20 km od města
Sušice, kontaktními místy
jsou tři střediska – Volšovy,
Sušice a Kašperské Hory.
5

Střediska
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Činnost Oblastní charity Sušice je organizována ze tří středisek (na mapě označeny čísly
1,2,3), která slouţí jako místa mnohdy prvního kontaktu se zájemci o sociální sluţbu a
rovněţ k přímému poskytování sociálních sluţeb. Odtud denně vyjíţdějí pracovníci
v sociálních sluţbách za klienty do jejich domácností.
Mapa středisek: Volšovy (1), Sušice (2), Kašperské Hory (3)
Střediska jsou vybavena
bezbariérovým přístupem
a umoţňují poskytování
základního a odborného
sociální poradenství.
Pro osoby se zdravotním
postiţením je k dispozici
bezbariérová toaleta.
V nabídce sluţeb je také
moţnost vyuţití internetu
a telefonického kontaktu
v případě nouze.
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Střediska



Volšovy – zámek a park
Doručovací adresa organizace: Volšovy 1, 342 01 Sušice
Sídlo Oblastní charity Sušice, kontaktní místo pro zájemce o
poskytování sociálních sluţeb, kanceláře zaměstnanců, sklad
kompenzačních pomůcek a ostatního materiálu.
Realizace sociálních sluţeb: Sociálně aktivizační sluţby pro
seniory a osoby se ZP, Sociální poradenství, Charitní noclehárna.
Ostatní vyuţití: Aktivity pro volný čas, vzdělávání, keramická
dílna, výstavní a koncertní prostory, relaxační zahrada.
Sušice – Poradna Racek
(Lerchova 926, Sušice)
Bezbariérové informační a poradenské centrum
Kontaktní místo pro zájemce o poskytování sociálních sluţeb a pro
ostatní veřejnost, zázemí terénních pracovníků sluţeb sociální péče
Oblastní charity Sušice.
Realizace sociálních sluţeb: Sociální poradenství.
Ostatní vyuţití: Bezplatný internet, bezbariérová toaleta
Kašperské Hory – Dům s pečovatelskou službou
(Ţiţkovo náměstí 401, Kašperské Hory)
Bezbariérové kontaktní místo pro zájemce o poskytování sociálních
sluţeb, společenská místnost, zázemí terénních pracovníků sluţeb
sociální péče.
Realizace sociálních sluţeb: Sociální poradenství, sociálně aktivizační
sluţby pro seniory a osoby se zdravotním postiţením.
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Události roku 2008
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Rok 2008 s sebou přinesl hned ve svém počátku změny v personálním obsazení
administrativního týmu – byly přijaty dvě nové pracovnice – personalistka a účetní. Jejich
schopnosti byly prověřeny ihned po nástupu do funkce kontrolami, které v organizaci
vykonávaly instituce – Finanční úřad Sušice, Finanční úřad Klatovy, OSSZ Klatovy, VZP
Klatovy a Úřad práce Klatovy. Kontroly proběhly bez závad.
Kromě standardního poskytování sociálních sluţeb organizovala Oblastní charita Sušice
společensky a kulturně významnou akci „Volšovy v čase“. Ta připomínala 100.výročí
darování zámku ve Volšovech Řádu Bratří Nejsvětější svátosti, Petrinům manţeli
Chotkovými. Na velkolepou slavnost se sjeli mnozí dosud ţijící pamětníci, kteří se
v prostorách zámku mohli setkat po mnoha letech odloučení.
V současné době je zámek ve Volšovech ve správě státu, resp. Pozemkového fondu ČR,
který v zámku provádí rozsáhlé opravy. V roce 2008 byla takto realizována výměna
a rekonstrukce oken v celém objektu.
Tříkrálová sbírka v roce 2008 byla rekordní – nejen co do výtěţku sbírky, ale i počtu
koledníků. Část výtěţku jsme věnovali na podporu projektu Adopce na dálku. Další část
byla pouţita na dofinancování nákupu investičního majetku – zvedáku Oxford Advance.
V roce 2008 jsme také historicky poprvé získali finanční podporu od Krajského úřadu
Plzeňského kraje na nákup investic - osobního automobilu a elektrického zvedáku.
Velmi nás povzbuzuje stále se rozvíjející spolupráce s Městem Sušice, jeho starostou
Bc.Petrem Mottlem a mnohými zastupiteli města. Oceňujeme rovněţ aktivity podporující
komunitní plánování sociálních sluţeb v sušické oblasti.
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Přehled činnosti

V roce 2008 bylo na základě platné registrace poskytováno zaměstnanci
Oblastní charity Sušice šest typů sociálních služeb:
Sluţby sociální péče:
Pečovatelská sluţba (§ 40)
Osobní asistence (§ 39)
Odlehčovací sluţby (§ 44)
Sluţby sociální prevence:
Sociálně aktivizační sluţby pro seniory
a osoby se zdravotním postiţením (§ 66)
Noclehárna (§ 63)
Sociální poradenství:
Odborné sociální poradenství (§ 37)
Společným rysem všech typů sociálních sluţeb je jejich schopnost reagovat na individuální potřeby uţivatelů
se zajištěním ochrany soukromí uţivatelů sluţeb a kladou důraz na bezpečné poskytování sociální sluţby jak
pro uţivatele, tak i pro poskytovatele. Zaměstnanci mají potřebnou kvalifikaci pro výkon činností
v sociálních sluţbách (dle zákona č.108/2006 Sb.) a jsou v rámci jednotlivých sluţeb k dispozici sociálně
potřebným osobám během celého roku.
Na poskytování sociálních služeb Oblastní charity Sušice navazuje pořádání vzdělávacích a
společensko – kulturních projektů, popř. jiných volnočasových aktivit.
Jedním z cílů těchto akcí je poskytování informací z oblasti nabídky sociálních sluţeb širší veřejnosti.
Mnohdy takto účastníci jednotlivých akcí projeví zájem o poskytování sociálních sluţeb pro sebe a nebo pro
své blízké.
9

Služby sociální péče
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Sluţby sociální péče napomáhají jejich uţivatelům zajistit fyzickou a psychickou
soběstačnost, a v co nejvyšší moţné míře podporují zapojení do běţného ţivota
společnosti. Sluţby sociální péče Oblastní charity Sušice jsou určeny především seniorům
a osobám se zdravotním postiţením ze Sušicka a Kašperskohorska, podporují je
v zachování běţného způsobu ţivota v domácnosti, pomáhají udrţet zdravý ţivotní styl
a sniţují zátěţ spojenou se stárnutím, zdravotním omezením nebo postiţením.
Patří mezi ně především pečovatelská sluţba a osobní asistence.
Odlehčovací sluţby nabízí současně podporu pečujícím osobám k zajištění potřebné
regenerace sil či setrvání na trhu práce.
Pracovníci v sociálních sluţbách Oblastní charity Sušice denně navštěvují uţivatele sluţeb sociální péče
v jejich domácnostech a na základě oboustranné dohody (smlouvy) vyšlé z reálných potřeb, vykonávají
u uţivatelů nebo s nimi sjednané činnosti.
Počet uţivatelů sluţeb sociální péče – rok 2008:
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Ţeny
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41 obcí, ve kterých byly služby sociální péče v roce 2008
poskytovány:

Služby sociální péče
Annín, Brod, Budětice, Buršice, Čejkovy,
Čepice, Červené Dvorce, Čimice,
Chlístov, Dlouhá Ves, Dobršín, Dolní
Staňkov, Domoraz, Františkova Ves,
Hrádek, Kašovice, Kašperské Hory,
Kolinec, Letovy, Libětice, Maršovice,
Mačice, Mokrosuky, Nalţovské Hory,
Nezamyslice, Nová Víska, Petrovice u
Sušice, Pod hrází, Podmokly, Rabí,
Radešov, Stříteţ, Sušice, Tedraţice,
Ústaleč, Velenovy, Velká Chmelná,
Volšovy, Zbynice, Ţichovice, Ţihobce.
_______________________________
Uživatelé služeb sociální péče v roce 2008
podle místa bydliště:
Obyvatelé
města
Sušice
20%

Obyvatelé
obcí na
Kašperskohorsku

5%

Obyvatelé
DPS
Kašp.Hory

14%

Obyvatelé
obcí na
Sušicku
61%
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Terénní pečovatelská sluţba Oblastní charity Sušice podporuje důstojný a bezpečný ţivot
seniorů a dospělých osob se zdravotním postiţením v jejich domácnosti. Je vykonávána
kvalifikovanými pracovníky, kteří respektují individuální potřeby, denní zvyklosti a
soukromí uţivatelů. Pečovatelská sluţba je poskytována v Sušici, v obcích do 20 km od
města Sušice a v Domě s pečovatelskou sluţbou v Kašperských Horách.
Čas poskytování pečovatelské sluţby: Denně od 7:30 – 19:00 hodin.
Základní činnosti pečovatelské sluţby:
Pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla, oblékání, přesuny na vozík aj.).
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (mytí celého těla, pouţití WC aj.)
Pomoc při zajištění stravy (donáška jídel, příprava jídel v domácnosti, podání jídla a pití aj.)
Pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid domácnosti, topení, nákupy, praní, ţehlení, drobné opravy aj.)
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod na úřady, k lékaři, do zaměstnání aj.)
V roce 2008:
Počet uţivatelů sluţby:
141 osob
Počet hodin strávených
výkonem pečovatelské
sluţby:
4 993 hodin
Počet návštěv
v domácnostech
uţivatelů:
20 606 návštěv
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Osobní asistence

Osobní asistence Oblastní charity Sušice je forma podpory pro dospělé osoby se
zdravotním postiţením a seniory, která pomáhá udrţovat a rozvíjet sociální kontakty a
individuální schopnosti uţivatelů a zaměřuje se na začleňování osob do společnosti.
S pomocí osobního asistenta je uţivatel schopen zvládnout běţné denní činnosti
v přirozeném prostředí podle svých aktuálních přání a potřeb.
Základní činnosti osobní asistence:
Pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu (při podávání jídla, oblékání, pohybu, přesunu aj.).
Pomoc při osobní hygieně (při úkonech osobní hygieny a pouţití WC).
Pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití).
Pomoc při zajištění chodu domácnosti (s úklidem, údrţbou domácnosti, osobních věcí, nákupy a pochůzky).
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc s nácvikem motorických, psych. a soc. schopností aj.).
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení k lékaři, na aktivity aj.).
Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů (při vyřizování běţných záleţitostí, komunikaci aj.).
Věkové členění uţivatelů sluţby:
7
6

Ţeny

5

Muţi

Počet hodin strávených
výkonem osobní
asistence:
2 647 hodin
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V roce 2008:
Počet uţivatelů sluţby:
5 osob

65-80
let

nad 80
let

Počet návštěv
v domácnostech
uţivatelů:
1 118 návštěv
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Odlehčovací služby
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Odlehčovací sluţby Oblastní charity Sušice jsou terénní sluţby sociální péče určené
seniorům a dospělým osobám se zdravotním postiţením, o které je většinu dne pečováno v
domácnosti. Jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky sociálních sluţeb a doplňují
nebo částečně nahrazují péči blízké osoby, která má takto prostor k nezbytnému
odpočinku, k vyřizování osobních záleţitostí či udrţení se na trhu práce.
Základní činnosti odlehčovacích sluţeb:
Pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu (při podávání jídla, oblékání, přesunech aj.).
Pomoc při osobní hygieně (při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při pouţití WC).
Pomoc při zajištění stravy (při přípravě stravy přiměřené době poskytování sluţby).
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení, pomoc při upevnění kontaktů aj.).
Sociálně terapeutické činnosti (podpora udrţení osobních a sociálních schopností a dovedností aj.).
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (nácvik schopností a dovedností, podpora chodu domácnosti aj.).
Věkové členění uţivatelů sluţby:
V roce 2008:
Počet uţivatelů sluţby:
11 osob
Počet hodin strávených
výkonem
odlehčovacích sluţeb:
1 755 hodin
Počet návštěv
v domácnostech
uţivatelů:
1 109 návštěv
14
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Fotogalerie
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Sociálně aktivizační služby
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Sociálně aktivizační sluţby Oblastní charity Sušice podporují aktivní způsob ţivota seniorů
a dospělých osob se zdravotním postiţením ohroţených sociálním vyloučením. Jednotlivé
činnosti sociální sluţby napomáhají k udrţování sociálních kontaktů, podporují
dostatečnou psychickou i fyzickou kondici a rozvíjí dovednosti uţivatelů. Obyvatelům
Domu s pečovatelskou sluţbou pomáhají při adaptaci na prostředí nového domova.
Realizace programů se přizpůsobuje aktuálním poţadavkům a zájmům jejích uţivatelů.
Počet osob, kterým byla v roce 2008 sluţba poskytnuta: 102 osob.
Společné programy při DPS Kašperské Hory:
Pohybová terapie, Logic Club, Kavárnička pro seniory, plavání, vycházky, výlety, tvořivost, besedy,
přednášky, kulturně-společenské akce
Individuální sluţby:
Podpora obyvatel DPS Kašperské Hory při adaptaci na nové prostředí, krátké návštěvy obyvatel
v domácnosti, pastorační asistence
Aktivity na zámku ve Volšovech:
Keramická dílna, pravidelné cvičení, jednorázové kulturně - společenské programy.
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Noclehárna

Charitní noclehárna ve Volšovech je ambulantní sluţba sociální prevence, která je určena
muţům a ţenám, kteří vedou rizikový způsob ţivota a nebo jsou tímto způsobem ţivota
ohroţeni. Uţivatelům umoţňuje sluţba zajištění základních činností - provedení celkové
hygieny těla, přípravu stravy a přenocování v zařízení do druhého dne. Sluţba je časově
omezená příchodem a odchodem ze zařízení a podmínkami dodrţování vnitřního řádu.
Uţivatelé sluţby mohou vyuţít základní sociální poradenství, které zprostředkovává
informace v oblasti návazných sluţeb a orientace v sociálním systému. V nezbytných
případech je zajištěna zdravotní péče, materiální vybavení (ošacení a základní potraviny).
Čas poskytování sluţby: Denně 19:00 - 08:00 hodin druhého dne.
Sluţbu noclehárny vyuţilo v roce 2008 celkem: 20 osob (z toho 45% z ORP Sušice)
Celkový počet dní strávených uţivateli v noclehárně: 664 dní.
Opakovaně vyuţilo sociální sluţby 11 osob (tj. 55% z celkového počtu uţivatelů sluţby).
Věková struktura uţivatelů sluţby
Charitní noclehárna v roce 2008:
10

Členění počtu uţivatelů noclehárny
podle místa trvalého bydliště:
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Poradna Racek Oblastní charity Sušice zahrnuje sluţby odborného sociálního poradenství
a psychoterapeutické pomoci seniorům, osobám se zdravotním postiţením, osobám bez
přístřeší, osobám v krizi, osobám, které jsou ohroţeny rizikovým způsobem ţivota.
Poradenství je poskytováno jako terénní sluţba v domácnostech uţivatelů na Sušicku a
dále pak ambulantně v jednotlivých střediscích Oblastní charity Sušice – v Sušici,
Volšovech a Kašperských Horách. Sociální poradenství je odbornou sociální sluţbou ve
které je zajištěno bezpečí, ochrana práv a osobních údajů kaţdého uţivatele.
Součástí sluţby je poskytování základního sociálního poradenství.
Nabídka základních činností poradny:
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záleţitostí
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Sociálně terapeutické činnosti
Nabídka fakultativních činností poradny:
Psychoterapeutická pomoc, orientace v nabídce kompenzačních pomůcek a pomoc při jejich zajištění,
půjčování kompenzačních pomůcek, půjčování odvlhčovačů vzduchu.
Počet uţivatelů sluţby v roce 2008:
200
150
100
50
0
Muţi
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Ţeny

Sociální poradenství je významnou podporou pro osoby, které se
ocitly v obtíţných ţivotních situacích, které nastávají náhle při
zásadních změnách v ţivotě osob a nebo se často vyskytují
v případech, kdy závaţný problém není dlouhodobě řešen.
Mezi tyto situace patří i obtíţe spojené se stárnutím a ztrátou
sociálních kontaktů, náhlá změna zdravotního stavu, ztráta blízké
osoby nebo dlouhodobá absence zaměstnání.
Počet uţivatelů sluţby v roce 2008: 322 osob.
Z toho 42% z celkového počtu tvořili obyvatelé města Sušice.

Výroční zpráva 2008

Projekt – Sociálně integrační byt

V roce 2008 byla zahájena realizace projektu „Sociálně integrační byt“, který je úzce spjatý
se sociální sluţbou Poradny Racek. Cílem projektu je podpořit osoby bez přístřeší, které se
rozhodly svou situaci aktivně řešit, a to vyuţitím nabídky dočasného bydlení v běţné
bytové zástavbě v Sušici. Na projektu se významně podílelo Město Sušice, které
zrekonstruovalo bytovou jednotku o velikosti garsoniéry a umoţnilo její další uţívání
osobám bez přístřeší prostřednictvím Oblastní charity Sušice. Sluţba je podmíněna
intenzivní spoluprací uţivatele a sociálního pracovníka na cíleném řešení situace osoby
bez přístřeší formou odborného sociálního poradenství.
V roce 2008 vyuţívaly Sociálně integrační byt celkem dvě osoby v celkové délce 226 dní.
Výňatek z článku, otištěného 13.7.2008 v Klatovském deníku:
Celý článek na http://klatovsky.denik.cz/zpravy_region/diky-charite-nejsem-na-ulici20080712.html

„Díky charitě nejsem na ulici“,
tak svou situaci komentoval nový uţivatel Sociálně integračního bytu, se kterým Oblastní charita
dlouhodobě spolupracovala na řešení jeho obtíţné rodinné situace.
„Bydlel jsem u tchyně, ale tam uţ to dál nešlo. Chvilku jsem byl i se synem u kamaráda, to ale také nebylo na
dlouho. Charita mi moc pomohla“… „Sháním si vlastní bydlení, uţ mám zaţádáno o byt, jsem asi čtyřicátý v
pořadí,“ (doslovný, otištěný citát uţivatele sluţby)

Není třeba připomínat, ţe do situace, kdy se ocitne člověk bez domova, se můţe dostat
kdokoliv. Důvody mohou být velmi rozmanité - ztráta zaměstnání, neschopnost splácet své
pohledávky, rozdělení rodiny nebo ztráta rodinných vazeb.
Sociálně integrační byt je jen malou formou podpory pro ty, kteří se rozhodli být v hledání
řešení aktivní.
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Projekty - volný čas
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V roce 2008 bylo realizováno několik projektů většinou na zámku ve Volšovech, které byly
úzce provázány se sociálně aktivizačními sluţbami a zaměřených především na vhodné
vyuţití volného času. Projekty podpořilo Město Sušice celkovou částkou: 43.000,-Kč.
Festum floroelementum 2008 (zámek Volšovy 28.7. – 2.8.2008)
Týdenní dílna a Jarmark na téma květiny a bylinky v denním ţivotě: aranţování květin; výroba produktů
z bylinek – masti, lektvary, octy, bylinné soli a mýdla; barvení látek rostlinami a ochutnávka bylinných jídel.

Den seniorů (Sušická radnice 1.10.2008)
Oslava Dne seniorů v Sušici: Informace o sociálních sluţbách a poskytovatelích v regionu, kompenzační a
hygienické pomůcky, elektrický zvedák osob Oxford, výstava výrobků seniorů, výstava fotografií OCH Sušice,
kulturní program (MŠ Smetanova, J.Zdeněk, M.Houšková, p.Zach, R.Nakládal) zábavné hry, občerstvení.
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Projekty – volný čas

Volšovy v čase (zámek Volšovy 13.9.2008)
Zámecká slavnost pořádaná u příleţitosti výročí 100 let od darování zámku ve Volšovech hraběcím párem
Josefinou a Ferdinandem Chotkovými církevnímu řádu Petrinů. Účastnili se významní hosté
(Mgr.O.Kalčíková, Bratr Cyril - Řád Petrinů, p.Králová – PF ČR Klatovy, Hana Gerzanicová-Honsová a
další): vernisáţ výstavy dobových fotografií zapůjčených od pamětníků, ukázka dobových zápisků Řádových
sester Notre Dame, přednes básní H.Gerzanicové, Mše svatá v zámecké kapli, výstava Dany Raunerové,
Vystoupení ţáků sušického gymnázia, prezentace činnosti OCH Sušice, výstava keramiky, suchých vazeb,
koncert pro klavír a housle Jana Vonášková-Nováková a Petr Novák, společné posezení se seniory.

Svatomartinská procházka se světýlky (listopad 08)
Procházka nočním zámeckým parkem se sv.Martinem
a lampiony, tajemství svatomartinských rohlíčků
Divadelní představení Jana z Arku (20.12.08)

Adventní koncert charity 2008 (11.12.08)
ZŠ Lerchova, Masarykova, Z.Navrátilová - flétny,
Houšková, Zdeněk, pěvecký sbor Monumentum
Výroba adventních věnců (prosinec 08)
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Tříkrálová sbírka
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K+M+B
„Christus mansionem benedicat“
„Kristus ať požehná příbytek“
Vám všem, kteří jste v roce 2008
do svého domu přijali toto poselství a koledníky
Tříkrálové sbírky obdarovali,
děkujeme za dary, které umoţňují
pomáhat potřebným.
Tříkrálová sbírka Charity Česká republika v celostátním měřítku probíhá od roku 2001.
Výtěţek sbírky je vţdy určen na pomoc potřebným skupinám osob a to především
v regionech, kde sbírka probíhá. Na Sušicku je tato podpora zaměřena na seniory, osoby
se zdravotním postiţením, osoby bez přístřeší a lidi v obtíţných ţivotních situacích.
Desetina z výnosu sbírky je kaţdoročně určena na projekty humanitární pomoci do
zahraničí (informace o projektech na webových stránkách Charity ČR www.charita.cz).
Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání
prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“. Tato
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 obdrţely od
hospodáře drobnou výsluţku. Přenesením této tradice do dnešní doby umoţňuje kaţdý
dárce kaţdou charitu v její činnosti podpořit a svůj dar cíleně zaměřit.
V roce 2008 bylo takto na Sušicku od jednotlivých dárců vybráno celkem 153.052,50 Kč.
22
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Tříkrálová sbírka

Na činnosti Oblastní charity Sušice v 2008 směřuje 65% z celkového výtěţku: 101.862,-Kč.
Srovnání výtěţků Tříkrálové sbírky 2008 v Českobudějovické diecézi
Fa r n ost C h ý n ov
Fa r n ost Š t ěk eň
Fa r n ost S ezim ov o Úst í
Fa r n ost S edl ec
Fa r n ost Ka m en n ý Újezd
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Fa r n ost Leden ic e
FC H V y šší Br od
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FC H T ý n n a d V l t a v ou
O C H T ř eb oň
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O C H S u šic e
O C H S t r a k on ic e
FC H Pr ot iv ín
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O C H Písek
O C H Pel h ř im ov
FC H Pa c ov
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FC H Jin dř ic h ů v H r a dec
O C H H or a ţďov ic e
FC H Č esk ý Kr u m l ov
MC H Č esk é Bu dějov ic e
FC H Bor šov n a d V l t a v ou
Diec ézn í c h a r it a - st ř edisk o
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Všem ochotným koledníkům a štědrým dárcům za jejich přispění
při Tříkrálové sbírce 2008 srdečně děkujeme!
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Neinvestiční náklady celkem (v Kč)
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5 627 176,06

501

Spotřeba materiálu

502

Spotřeba energie

92 543,00

503

Spotřeba ostat. neskladovatelných dodávek

134 791,83

511

Opravy a udrţování

111 132,00

512

Cestovné

513

Náklady na reprezentaci

518

Ostatní sluţby

521

Mzdové náklady – HM, DPČ, DPP

524

Zákonné sociální pojištění - odvody

527

Zákonné sociální náklady

1 750,00

538

Ostatní daně a poplatky

1 224,00

544

Úroky

1 096,32

546

Dary

5 000,00

549

Jiné ostatní náklady

94 441,51

551

Odpisy dlouhodobého majetku

559

Opravné poloţky

582

Členské příspěvky

* číslo účtu v účtové osnově
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Graf členění neinvestičních nákladů
v roce 2008

478 292,80

323 367,00
10 451,00

551 _ 559
4%
544 _ 549
2%
538
0%

582
0%
501 _ 503
13%

434 731,10
2 767 423,00

511 _ 518
16%

970 783,00

160 990,00
38 084,50
1 075,00

521 _ 527
65%
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Graf členění neinvestičních výnosů
v roce 2008

6915 _ 6916
1%

602
18%

644 _ 649
2%
682
0%

6912
1%

*

Neinvestiční výnosy celkem (v Kč)

5 432 992,27

602

Úhrady za poskytnuté sluţby od uţivatelů

644

Úroky banky

648

Zúčtování fondů (TKS, fond oprav)

52 561,00

649

Jiné ostatní výnosy (korekce odpisů aj.)

62 248,19

682

Finanční dary

17 688,50

6911

Neinvestiční dotace – MPSV ČR

6912

Dotace na mzdy – Úřad práce Klatovy

6915

Příspěvek na činnost - MÚ Sušice

6916

(Rozhodnutí č. 3 o poskytnutí neinv. dotace k ţádosti C0026/001)
(čísla smluv: KTA-S-111/2007, KTA-S-209/2007)
(usnesení Rady města Sušice č.243 ze dne 28.4.2008)

Granty - MÚ Sušice
(usnesení Rady města Sušice č.204 ze dne 14.4.2008)
(usnesení Rady města Sušice č.426 ze dne 7.7.2008)

996 078,00
4 416,58

4 182 000,00
40 000,00
35 000,00
43 000,00

a č.426
ze dne 7.7.2008)
* číslo účtu
v účtové
osnově

6911
78%

*

Výsledek hospodaření (v Kč)

-194 183,79

5

Náklady celkem

5 627 176,06

6

Výnosy celkem

5 432 992,27

* účtová řada v účtové osnově
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Ekonomika - investice

Investice realizované v roce 2008 celkem (v Kč)
Elektrický zvedák „Oxford Advance“

Výroční zpráva 2008

421 007
82 057

Osobní vozidlo „Peugeot Partner“ (včetně přihlášení vozu)

338 950

Finanční zdroje na pořízení el. zvedáku Oxford Advance

82 057

Krajský úřad Plzeňského kraje – investiční dotace

60 000

(Smlouva č. 1385/2008 o poskytnutí investiční finanční dotace ze dne 17.6.08)

Tříkrálová sbírka
(výnos z roku 2007, 2008)

Finanční zdroje na pořízení osobního vozu Peugeot Partner
Krajský úřad Plzeňského kraje – investiční dotace
(Smlouva č. 1411/2008 o poskytnutí investiční finanční dotace ze dne 17.6.08)

Západočeské konzumní druţstvo Sušice – finanční dar
(Darovací smlouva ze dne 12.5.2008 - výnos z projektu ZKD „Pro dobrou věc“)

Tříkrálová sbírka
(výnos z roku 2007)

22 057
338 950
250 000
43 280
45 670

Díky investiční dotaci Krajského úřadu Plzeňského kraje, daru firmy ZKD
Sušice a všem dárcům, kteří přispěli při Tříkrálové sbírce jsme mohli v roce
2008 zakoupit prostorný vůz a zvedací zařízení na zajištění sluţeb sociální péče.
Automobil Peugeot Partner umoţní spolehlivě přepravovat pracovníky do obcí
za uţivateli sociálních sluţeb a zvedací zařízení Oxford Advance usnadňuje
zvedání a přesouvání imobilních osob v jejich domácnostech.
Sluţby sociální péče lze takto realizovat bez zvýšené námahy a moţného rizika,
kvalitně přímo v běţných domácnostech uţivatelů sluţeb.
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Doslovný opis komentáře k účetní uzávěrce (vystavila dne
26.5.2009 auditorská společnost ECO – ECONOMIC and
COMMERCIAL OFFICE s.r.o., strana 5 textu):
„4.4. V rámci rozboru hospodaření jsme ověřili rovněž správnost
postupu při účtování neinvestičních dotací, zejména
poskytnutých z MPSV ČR pro rok 2008 na realizaci projektů
(poskytování služeb v rámci projektů), jejich vyúčtování,
oddělené účtování nákladů a správnost využití prostředků
k účelům, ke kterým byly poskytnuty na základě Rozhodnutí č.3,
evidenční číslo žádosti C0026/001. Finanční prostředky z MPSV
ČR byly k 31.12.2008 plně vyčerpány a řádně vyúčtovány na
předepsaném formuláři ve stanoveném termínu podle Metodiky
pro přidělování dotací z MPSV ČR. Auditor konstatuje soulad při
ověřování využití dotací k účelům, na které byly poskytnuty
s žádostí o poskytnutí dotace. Auditor při ověřování
hospodaření s dotacemi nezjistil neoprávněné použití nebo
zadržování finančních prostředků.“
Konec citace

Členění nákladů v činnostech OCH Sušice v 2008:

Odlehčovací
sluţby
711 164 Kč
13%

Sociální
poradenství
703 489 Kč
13%

Noclehárna
735 418 Kč
13%
Sociálně
aktivizační
sluţby
304 327 Kč
5%

Osobní
asistence
777 859 Kč
14%
Provoz OCHS
96 311 Kč
2%

Výše úhrad za poskytnuté sociální sluţby 2002 – 2008:

Pečovatelská
sluţba
2 298 609
Kč
40%

Přehled hospodaření v letech 2002 – 2008:
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Výrok auditora
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Zaměstnanci
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Na provozu činnosti Oblastní charity Sušice se v roce 2008 podílelo celkem 23 stálých
zaměstnanců. Právě jim patří ocenění za osobní nasazení a profesionální přístup
k zajištění a poskytování sociálních sluţeb.
Celkem bylo v Oblastní charitě Sušice v roce 2008 odpracováno: 34 227 hodin.
Dovolenou na zotavenou čerpali zaměstnanci v rozsahu: 3 352 hodin.
Počet hodin omluvených absencí (nemoc, OČR): 2 432 hodin.
Zaměstnanci se v roce 2008 pravidelně účastnili supervizí, individuálních intervizí a týmových porad.
Věková struktura zaměstnanců v roce 2008:
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Členění zaměstnanců podle pracovních pozic v roce 2008:
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Seznam zaměstnanců Oblastní charity Sušice v roce 2008: Barnokyová Jelena, Bc.Bruzlová Ivana,
Dobrovolná Věra, Ing.Fialová Pavla, Fischerová Stanislava, Forejtová Lucie, Holečková Věra, Hrdličková
Jana, Hrečín Miroslav, Hrečínová Prodanová Marie, Chudá Helena, Jeţková Jana, Korandová Jaroslava,
Mgr.Koubová Lucie, Bc.Kozlová Jitka, Kutilová Marie, Nakládalová Romana, Řáhová Štěpánka, Selinger
Michal, Selingerová Ivana, Šnaiberková Jaroslava, Voldřichová Alena, Vrbová Zdeňka.
29

Poděkování

Výroční zpráva 2008

Poděkování za spolupráci, finanční či materiální podporu není z naší strany zdvořilostním aktem, kterým
bychom rádi vyzdvihli všechny štědré dárce, ale vyjadřujeme jím radost a uspokojení nad skutečností, ţe
těch, kteří se rozhodli charitní činnost podpořit, je stále více. Dovolte nám tedy upřímně poděkovat všem,
kteří jste Oblastní charitě Sušice v roce 2008 pomohli úspěšně realizovat aktivity, kterými slouţí potřebným:
Biskupství Českobudějovické, Římskokatolická farnost Sušice, farnost Zbynice, farnost Kašperské Hory,
Řád Petrinů České Budějovice, Řádové Sestry Notre Dame České Budějovice.
Charita Česká republika, Diecézních charita České Budějovice, Diecézní charita Plzeň a charity obou diecézí.
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Plzeňský kraj – OSVZ, Úřad práce Klatovy, Úřad práce Sušice,
Město Sušice a starosta města Bc. Mottl, Město Kašperské Hory a starostka města Ing. Balounová,
Pozemkový fond ČR – pracoviště Klatovy, Národní památkový ústav – pracoviště Plzeň
Gymnázium Sušice, ZŠ Masarykova Sušice, Školní druţina ZŠ Lerchova, ZŠ a MŠ Kašperské Hory, DD
Kašperské Hory, Domeček Javorník, Český červený kříţ, ZUŠ F.Stupky Sušice.
Západočeské konzumní druţstvo Sušice (ZKD), WSA doprava a parkování s.r.o., Miroslav Matuška, Karel
Rendl - Pekařství, Nářadí Janoušek s.r.o., Foto Fišer, Poprokan s.r.o. Sušice, Instalace hardware software –
B.Dach, Dopla PAP a.s. Sušice, Sušické lesy a sluţby s.r.o., Hotel Kašperk.
Domov důchodců Sušice, Sociální sluţby Sušice, Nemocnice Sušice, obvodní a specializovaní lékaři Sušice
Muzeum Sušice, Muzeum Kašperské Hory, Synagoga Hartmanice, Informační centrum Kašperské Hory a IC
Sušice, Muzeum a kostel Dobrá Voda, Sušické noviny.
Ing.Věra Roubalová, Hana Šebestová, pí. Tomanová, pí. Burianová, pí.Švecová, Karel Rendl st.,
p.Potuţáková, Štěpán Kůs, p.Kopelent, p.Horpeniak, F. Kortus, MUDr. Lebenhart, RNdr. Iva Bufková,
RNdr. F. Stíbal, Mgr. Staňková, A. Vrhelová, p.Löffelmanová, p. Koura, P.Rajlich OP, R. Nakládal,
L. Svobodová, K.Častová, Z. Navrátilová, M.Houšková, J.Zdeněk, M.Naglmülerová, a další příznivci charity.
Členové rady Oblastní charity Sušice – Marie Půroková, Marie Nová, Ing. Marie Šulcová, Bc. Ivana Bruzlová,
Marie Hrečínová Prodanová, P. Jan Wirth, Mgr. Vojtěch Herman, Čeněk Šebesta.
Za pěkný rok 2008 děkujeme uţivatelům našich sociálních sluţeb, jejich rodinám a za přízeň díky veřejnosti.
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Kontakty

Zámek Volšovy
sídlo organizace, doručovací adresa:
Oblastní charita Sušice, Volšovy 1, 342 01 Sušice
Telefon/Fax: 376 523 324
Mobil: 732 250 018
E-mail: info@charitasusice.cz
Webové stránky: www.charitasusice.cz
Bankovní spojení: 15 214 0 00 2/ 03 00
ČSOB a.s., divize Poštovní spořitelna
Kontaktní osoby:
Marie Hrečínová Prodanová – ředitelka, vedoucí projektů (732 250 018, hrecinova@charitasusice.cz )
Věra Holečková – účetní a personalistka (376 523 324, info@charitasusice.cz )
Stanislava Fischerová – administrativní pracovnice (731 402 921, fischerova@charitasusice.cz )
Ivana Bruzlová, Bc. – sociální pracovnice, vedoucí sluţeb soc.péče (731 402 910, bruzlova@charitasusice.cz )
Poradna RACEK - kontaktní místo v Sušici:
Lechova ul. 921, Sušice, telefon: 605 200 330
Kontaktní osoby:
Zdeňka Vrbová – asistentka sociálních sluţeb
(605 200 330)
Marie Kutilová - terapeut sociální poradny
(731 402 915, poradna@charitasusice.cz )

DPS KH - kontaktní místo v Kašperských Horách
Ţiţkovo nám. 401, Kašperské Hory, tel: 731 402 919
Kontaktní osoba:
Alena Voldřichová – prac.v sociálních sluţbách
(731 402 919, k.h.charitky@seznam.cz)
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