ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 2016
Oblastní charita Sušice
Adresa sídla: Volšovy 1, 342 01 Sušice, IČO: 64388441, telefon: 376 523 324, email: info@charitasusice.cz
Zřizovatel: Biskupství Českobudějovické, Nadřízený orgán: Diecézní charita České Budějovice

Statutární zástupce - ředitelka Oblastní charity Sušice
(Bc. Marie Hrečínová Prodanová)

Správa činnosti v sídle organizace

Fundraiser, Pracovník PR (při neobsazení pozici vykonává ředitel)

Ekonomka (Ing. P. Hulcová), Účetní a personalistka (J. Pouzarová),
Administrativní pracovnice (O. Tunková)

Pomocný personál (úklid a údržba)

Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.

Sociální projekty

cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené sociálním vyloučením a chudobou
místa působení: ORP Sušice, obce do 20km od Sušice a Železná Ruda

na pomoc a podporu
lidem v obtížných
životních situacích

Ostatní doplňkové
činnosti a veřejně
prospěšné aktivity

dobrovolníci a vybraní
pracovníci charity

dobrovolníci a vybraní
pracovníci charity

Služby sociální péče

Služby sociální prevence

(terénní)

(terénní/ambulantní)

Sociální
poradenství
(terénní/ambulantní)

pečovatelská služba
§ 40

osobní asistence
§ 39

odlehčovací služby
§ 44

sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zp
§ 66

noclehárny
§ 63

Pečovatelská služba
Oblastní charita
Sušice

Osobní asistence
Oblastní charita
Sušice

Odlehčovací služby
Oblastní charita
Sušice

Aktivizační služby
Oblastní charita
Sušice

Charitní noclehárna
Volšovy

Sociální poradna Racek

r.č. 2850203

r.č. 1160903

r.č. 5068876

r.č. 5698303

r.č. 1437469

r.č. 5968813

Potravinová pomoc
(darování potravin lidem
ohroženým chudobou)

Sociální pracovníci

odborné sociální
poradenství
§37

Vedoucí služeb péče

Vedoucí služeb prevence

Vedoucí poradny

(Bc. P. Hoblová)

(Bc. M. Hrečínová Prodanová)

(Mgr. O. Hynoušová)

Administrativní
pracovnice

Koordinátoři služeb sociální péče
pro střediska Sušice, Kašperské Hory, Kolinec, Železná Ruda
Pracovníci v sociálních službách
(pečovatelská činnost)
střediska Sušice, Kašperské Hory, Kolinec, Železná Ruda

Sociální pracovník

Pracovníci v
sociálních službách
(základní výchovná
nepedagogická činnost)
středisko Kašperské Hory

Sociální pracovník

Pracovníci v
sociálních službách
(přímá obslužná péče)
středisko Volšovy

Sociální pracovníci

SIB - Sociálně
integrační byt
(přechodné bydlení pro
osoby bez domova)

Ostatní přímá
materiální pomoc
(zprostředkování či
darování materiálu
potřebným)

Pracovník v
sociálních službách
Asistentka

Humanitární pomoc

(činnost pod dohledem
sociálního pracovníka)
středisko Sušice

(pomoc lidem zasaženým
mimořádnými událostmi
a v nouzi)

Jonáš - klub pro děti
(volnočasový klub pro děti
od 6 do 16 let v
Kašperských Horách a
okolních obcích )

Propagační aktivity
(společensko - kulturní a
vzdělávací aktivity pro
veřejnost)

Sbírková činnost
(podpora sociálních služeb
a projektů) Národní
potravinová a Tříkrálová
sbírka

Hospodářská činnost
(Půjčovna vysoušečů a
kompenzačních pomůcek,
nákup, výroba a prodej
zboží)

