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I. Základní údaje o organizaci

Název:  Oblastní charita Vimperk
Sídlo:  Pravětín 23
  385 01  Vimperk
Zřizovatel: Biskupství českobudějovické
  Biskupská 132/4
  370 21  České Budějovice
Právní postavení, registrace:
  evidovaná právnická osoba
  Ministerstvo kultury ČR
  Rejstřík právnických osob
  dne 14. 10. 1998
  pod č. 8/1-05-714/1998
Tel./fax: 388 412 738, mobil 731 402 993
web:   http://www.vimperk.charita.cz
e-mail:  info@fch-vimperk.cz

Registrace poskytovatele sociálních služeb:

  KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ 
  V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
  č. j.: KUJCK 59219/2014/OSVZ

Registrace nestátního zdravotnického zařízení domácí péče:

  Okresní úřad v Prachaticích – referát zdravotnictví 
  č. j.: 15/zdrav/1992
  ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ 
  V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
  
IČ:   41881133

Bankovní spojení: KB Vimperk, 1. máje 49
   č. účtu: 3472900297/0100 
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II. Slovo úvodem

Vážení čtenáři,

předkládám Vám výroční zprávu o činnosti Oblastní charity Vimperk 
v  roce 2017. Naše organizace poskytovala i v tomto roce devět 
registrovaných sociálních služeb (domov pro seniory, pečovatelskou 
službu v šesti střediscích, službu pro rodiny s dětmi a krizovou pomoc). 
Kromě toho jsme provozovali zdravotnické zařízení domácí péče a 
realizovali jsme další doprovodné projekty pro seniory i pro rodiny 
s dětmi.

Rok 2017 byl velmi náročný. Nejtěžším úkolem v tomto roce bylo zajistit 
služby personálně. Dlouhodobě totiž na trhu práce chybí vhodní uchazeči 
o zaměstnání. V sociálních službách nemůže pracovat každý, děkuji 
proto všem, kteří se zasloužili o to, že služby fungují. Díky mimořádným 
dotačním řízením se konečně podařilo také zvýšit všem zaměstnancům 
v sociálních službách mzdy. Stále to však ještě nestačí, práce zaměstnanců 
v sociálních službách není ještě doceněná.

I v roce 2017 jsme se snažili zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. 
Podařilo se nám v domově pro seniory pořídit nové spolehlivé signalizační 
zařízení, které umožňuje každému uživateli přivolat si v případě potřeby 
kdykoli pomoc. Dosavadní signalizace byla nedostačující, nebyla dostupná 
z každého místa v pokoji a byla již velmi poruchová. Podařilo se nám 
získat také finanční prostředky na výměnu některých již nevyhovujících 
polohovacích lůžek, naším cílem je, aby každý uživatel měl kvalitní 
elektricky polohovatelné lůžko. K dalšímu zlepšení kvality ubytování a 
tepelné pohody přispěla jistě i výměna oken v budově B. 

V roce 2017 jsme museli čelit také čtyřem mimořádným nepříjemným 
situacím, kdy došlo vlivem povětrnostních podmínek k delším výpadkům 
v dodávce elektrické energie v domově pro seniory. Problém je v takovém 
případě s přípravou stravy, topením i s nedostatkem teplé vody. Až do léta 
roku 2017 jsme mohli takovou situaci částečně řešit zapojením malé 
elektrocentrály, která nám zajišťovala alespoň teplo, světlo a omezený 
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provoz kuchyně. Tato elektrocentrála nám však dosloužila. Rozhodli jsme 
se proto vyřešit problém pořízením nového výkonného diesel agregátu, 
který bude schopen automaticky zásobovat zařízení bez  jakéhokoli 
omezení v případě přerušení dodávky elektrické energie. Pořízení tohoto 
agregátu bylo připraveno a jeho pořízení je pro příští rok zřizovatelem již 
schváleno. 

Na závěr děkuji všem zaměstnancům za jejich práci v charitě, všem 
poskytovatelům dotací, všem dárcům, panu faráři J. Stehlíkovi, jáhnovi 
panu Filipovi a všem, kteří nás v roce 2017 podporovali.

                

Mgr. Dana Marková
   ředitelka Oblastní charity Vimperk

III. Z historie charity ve Vimperku
 
 Oblastní charita Vimperk je nezisková organizace, která je 
zřízena českobudějovickým biskupstvím, jejímž posláním je poskytovat 
péči a pomoc potřebným, jak vyplývá z názvu odvozeného z latinského 
„caritas“ (česky lásky či slitování). 
Vimperská charita vznikla v roce 1990. Nejprve poskytovala pouze tzv. 
domácí péči ve spolupráci s MUDr. Svatošovou a pražskou charitou. 
V roce 1991 oficiálně vznikla Farní charita Vimperk jako neziskové 
účelové zařízení římskokatolické církve. Domácí péči poskytovanou 
zdravotními sestrami charita rozšířila o pečovatelskou službu 
v domácnostech.
V roce 1995 byla zrekonstruována v obci Pravětín budova bývalé 
školy na domov pro seniory s kapacitou 16 lůžek. Od r. 1999 charita 
provozovala denní stacionář pro seniory ve Vimperku v prostorách 
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domu s pečovatelskou službou, od roku 2002 pak v objektu Domova 
klidného stáří v Pravětíně. Od ledna 2002 byla zvýšena kapacita 
domova pro seniory na 33 lůžek díky dokončení přístavby v domově. 
Denní stacionář byl pak z důvodu nedostatečného zájmu o tuto službu 
zrušen a byla díky tomu navýšena kapacita domova na 36 lůžek. 
Od roku 2004 se postupně rozšiřovala pečovatelská služba kromě 
Vimperska na Čkyňsko, Zdíkovsko, Stašsko, do Prachatic a do Volar, 
později pak do obcí Nové Hutě, Vacov, Nicov, Buk, Šumavské Hoštice, 
Sv. Maří, Štítkov, Žárovná a Kosmo. V roce 2015 jsme začali poskytovat 
pečovatelskou službu i v pohraničí v městysu Strážný. 
Působnost charitní ošetřovatelské služby (home care) se od roku 2007 
rozšířila po celém bývalém okrese Prachatice.
V roce 2007 došlo ke změně názvu naší charity - Oblastní charita 
Vimperk.  V tomto roce vznikly dva nové projekty určené rodinám 
s dětmi (mateřské centrum a sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi). Od roku 2007 zajišťovala Oblastní charita Vimperk 
činnost romského tanečního souboru ve Vimperku Čhave Devlestar 
s přestávkou od února 2013 do března 2014, od roku 2012 do roku 2015 
jsme zajišťovali i činnost romského souboru Roma star ve Volarech. 
V roce 2014 byla ukončena činnost mateřského centra z důvodu 
nezájmu ze strany maminek o činnost. V tomtéž roce 2014 vznikla 
nová sociální služba krizové pomoci nazvaná Nexus.  V roce 2015 
jsme se stali na základě rozhodnutí krajského úřadu doprovázející 
organizací pěstounských rodin a v rámci projektu Pegas jsme začali 
zajišťovat asistované styky rodičů s dětmi. V roce 2016 vznikl další 
nový projekt Naděje, díky němuž poskytujeme v domácnosti pomoc 
a podporu nevyléčitelně nemocným a umírajícím (včetně podpory 
jejich rodinám). Snažíme se umírající doprovázet v posledních dnech 
života v jejich přirozeném domácím prostředí.
K 31. 12. 2017 byl ukončen projekt Čhave Devlestar z toho důvodu, 
že pracovnice, která vedla soubor, odešla na mateřskou dovolenou, a 
nenašli jsme za ni náhradu. Od roku 2017 byl ukončen projekt Pegas 
zajišťující asistovaný styk rodičů s dětmi z důvodů ekonomických i 
z důvodu nedostatku pracovníků. V roce 2017 byl ukončen také provoz 
charitního šatníku, protože byl dlouhodobě málo využíván.
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IV. Činnost v roce 2017
 
 V roce 2017 Oblastní charita Vimperk poskytovala stejně jako 
v  předchozích letech 9 registrovaných sociálních služeb, realizovala 
několik doprovodných projektů a provozovala nestátní zdravotnické 
zařízení domácí péče.

Dům klidného stáří Pravětín

/domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách/

Adresa:    Pravětín 23, 385 01 Vimperk
Odpovědný pracovník:  Mgr. Dana Marková
mobil:     731 402 993
Tel.:     388 412 738
Kapacita:   36 lůžek
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Dům klidného stáří Pravětín je domov pro seniory rodinného typu. 
Nachází se v klidném prostředí v obci Pravětín u Vimperka. 

Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální 
služby seniorům, kteří se nemohou sami o sebe postarat z důvodu nemoci 
či zdravotního postižení. Chceme umožnit takto znevýhodněným lidem 
prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení rodinného typu s kapacitou 36 
lůžek. Přizpůsobujeme poskytování služeb individuálním potřebám a 
přáním uživatele, podporujeme zachování jeho dosavadního způsobu 
života a rozvíjení sociálních kontaktů.  

Cílová skupina (komu je služba určena):

•	 senioři, kteří potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby 
při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejichž potřeby 
nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny

•	 přijímáme seniory se zdravotním postižením:
 – tělesným
 – smyslovým
 – duševním 
 – mentálním

Zařízení poskytuje tyto služby:

a) ubytování 
b) stravování 
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
 pro osobní hygienu
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti 
g) aktivizační činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
 a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci 
 vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
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V zařízení jsou poskytovány další fakultativní služby:
 
•	 používání	vlastního	elektrospotřebiče	
•	 doprava	osoby	mimo	zařízení
•	 doprovod	uživatele	mimo	zařízení
•	 úschova	věcí	(peněžních	prostředků,	osobních	předmětů,	listin,	
 dokladů)
•	 vedení	depozit
•	 nákup

Sociální péče
 
Tuto oblast zajišťují 24 hodin denně pečovatelky a sociální pracovnice. 
V denní směně pečuje o 36 klientů 5 - 6 pečovatelek a jedna sociální 
pracovnice. V noci pak službu zajišťuje jedna pečovatelka a jedna 
zdravotní sestra.

Každému klientovi pomáhají během celého 
dne s hygienou, s oblékáním, s pohybem i 
při podávání jídla. Většina klientů se není 
schopna sama pohybovat, pečujeme i o zcela 
ležící klienty, některým pomáháme při chůzi 
s  pomocí vhodných pomůcek, některé se 
snažíme vysazovat do křesla. Během dne 
umožňujeme klientům pokud možno příjemně 
strávit volný čas, každý den se snažíme 
nabídnout něco zajímavého, zejména něco 
takového, co by klienti dělali, kdyby byli doma. 

Klientky se věnují rády domácímu pečení či jednoduchému vaření. Další 
oblíbenou aktivitou je posezení s harmonikou. 

Při péči se snažíme vycházet z biografie člověka, ze znalosti jeho života, 
z  toho, co měl rád, co dělal, na co byl zvyklý, co rád neměl.  Při péči 
o klienty s poruchami paměti a orientace využíváme koncept bazální 
stimulace, smyslovou aktivizaci a metody validace. 
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Každý uživatel může přizpůsobit 
trávení volného času svým 
potřebám. Může vstávat i chodit 
spát, kdy chce, může trávit volný 
čas v soukromí na pokoji, číst si, 
sledovat televizi, poslouchat rádio, 
věnovat se ručním pracím. Kdo má 
radši společnost, může se účastnit 
různých aktivit v domově (luštění 
křížovek, společné čtení, posezení 
u kávy, posezení s harmonikou, výtvarné činnosti, sledování filmů, vaření, 
pečení domácího pečiva apod.).

Po celou dobu pobytu pravidelně aktualizujeme tzv. individuální plán 
uživatele. Na jeho tvorbě se podílí uživatel sám, pokud to zvládne, pokud 

ne, spolupracujeme s rodinnými 
příslušníky, s opatrovníky, 
se  zákonnými zástupci klienta. 
Individuální plán slouží k tomu, aby 
byla každému klientovi poskytována 
služba přesně podle  jeho 
individuálních potřeb.
Zařízení má zpracovány tzv. 
standardy kvality, prošlo úspěšně 
inspekcí sociálních služeb.

Návštěvy mají možnost přicházet do domova v jakoukoli dobu.



12

Umožňujeme každému prohlídku 
zařízení i možnost pobytu „na zkoušku“.

Zdravotní péče

Dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách všeobecné sestry 
s registrací pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu 
zajišťují zdravotní ošetřovatelskou péči. Oblastní charita Vimperk má 
uzavřenou smlouvu s pěti zdravotními pojišťovnami (VZP, VojZP, ZPMV, 
OZP, ČPZP). Na základě těchto smluv je z veřejného zdravotního pojištění 
hrazena ošetřovatelská péče indikovaná praktickým lékařem, vykazovaná 
na zdravotní pojišťovny elektronicky prostřednictvím programu WinMed. 
Vzhledem ke struktuře klientů je tato péče velmi náročná. 

Nejčastější ošetřovatelské úkony zajišťované v domově:

•	 monitoring	pacienta	(sledování	biologických	funkcí	
 – změření krevního tlaku, pulsu, dechu, tělesné teploty)
•	 podávání	léků,	aplikace	injekcí
•	 odběry	krve	na	vyšetření
•	 péče	o	permanentní	katetr
•	 ošetření	stomií
•	 podávání	stravy	prostřednictvím	PEG	(NSG),	péče	o	PEG
•	 polohování
•	 ošetřovatelská	rehabilitace	(kondiční	cvičení,	dechová	cvičení,
 nácvik chůze, nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, prevence 
 kontraktur, tromboembolických, oběhových a plicních 
 komplikací)
•	 převazy
•	 léčba	bolesti	apod.
•	 rehabilitační	péče

Do domova dojíždí pravidelně lékařka, dle jejích pokynů zajišťujeme také 
objednání na potřebná vyšetření či zákroky v dalších zdravotnických 
zařízeních, dle potřeby i doprovod na tato vyšetření. 
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Všechna lůžka v zařízení máme polohovací, lůžka jsou dle potřeby 
doplněna antidekubitními matracemi a dalšími polohovacími pomůckami. 
Na přesuny z lůžka a na lůžko má personál k dispozici zvedací zařízení. 
Pokoje všech uživatelů jsou propojeny na pracoviště sester centrální 
signalizací. 

Zajišťujeme dle přání uživatele bezplatně dovoz léků jednotlivým 
uživatelům i zásobování inkontinentními pomůckami. 

Ubytování 

Ubytování je poskytováno 
v  jednolůžkových a dvoulůžkových 
pokojích. Součástí poskytované 
služby je topení, praní, žehlení 
prádla a úklid. V zařízení máme 
vlastní prádelnu vybavenou 
pračkami, sušičkami a mandlem.

Pokoje jsou vybavené základním nábytkem, uživatel si dle svých představ 
může pokoj dovybavit vlastními předměty, které mu připomínají domov. 
Dále je možné mít na pokoji vlastní televizi, rádio, ledničku, rychlovarnou 
konvici apod.

Stravování

Zařízení má vlastní kuchyni, která připravuje stravu 5 x denně, 
přizpůsobujme všechna jídla dietním požadavkům i stravovacím 
návykům klientů. Samozřejmostí je i příprava mletých pokrmů, diet, 
mixované stravy či stravy do sond.  Klienti se mohou stravovat ve dvou 
jídelnách, což přispívá vzhledem k počtu osob, které se stravují v každé 
jídelně, k rodinnější atmosféře u stolu. Umožňujeme dle přání i stravování 
ve vlastním pokoji.

Kuchyně vaří nejen pro domov, ale také pro pečovatelskou službu. Denně 
kuchaři vaří okolo 100 - 140 obědů, dále snídaně, svačiny a večeře jen 
pro klienty domova. 



14

Úhrady za služby:

•	 Úhrady za ubytování 

Úhrada za ubytování činí 200,- Kč denně (měsíční platba 6.100,- Kč). 

•	 Úhrady za stravování

Úhrada za stravování činí 160,- Kč denně (měsíční platba 4.880,- Kč) 

•	 Maximální měsíční úhrada celkem: 10.980,- Kč*)

*) v případě, že uživatel nemá dostatečně vysoký důchod, úhrada 
za  ubytování se snižuje tak, aby každému zůstávalo 15 % jeho příjmu 
(starobního důchodu).

Každý občan má tedy dostatek financí na úhradu. 

•	 Úhrada za sociální péči:
 

 Sociální péče je plně hrazena formou příspěvku na péči od státu, 
který náleží domovu pro seniory v plné výši.

 Uživatel si hradí pouze fakultativní služby (tj. služby nad rámec 
zákona o sociálních službách, např. za elektrospotřebič na pokoji apod. – 
viz přehled fakultativních služeb).

•	 Úhrada za zdravotní péči:
 

Uživatel má nárok na plnou úhradu z veřejného zdravotního pojištění.
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Věk k 31. 12. 2017 Počet uživatelů
do 65 let 1
do 75 let 4
do 85 let 14
do 95 let 16
nad 95 let 1
Průměrný věk 84

Stupeň závislosti k 31. 12. 2017 Počet uživatelů
Bez příspěvku 0
Stupeň č. I 0
Stupeň č. II 5
Stupeň č. III 10
Stupeň č. IV 21
Celkem 36

Uživatelé Počet
Nově přijatí v roce 2017 15
Ukončilo službu z důvodu úmrtí 14
Ukončilo službu z jiného důvodu 1
Celkem služby poskytnuty 51
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Ekonomické údaje 2017 - Dům klidného stáří Pravětín 2017

Náklady Kč
Mzdy  10 783 524,00 Kč 
Odvody z mezd  3 690 262,00 Kč 
Odměny - DPP, DPČ  456 884,00 Kč 
Dlouhodobý majetek  391 102,80 Kč 
Potraviny  1 729 130,45 Kč 
Kancelářské potřeby  82 737,08 Kč 
PHM  36 845,00 Kč 
Palivo  245 943,00 Kč 
Drobné nákupy  117 065,83 Kč 
Materiál (hygienický a 
zdravotnický)

 350 896,69 Kč 

Pracovní ochranné pomůcky  13 586,00 Kč 
Energie  369 364,00 Kč 
Vodné a stočné  87 018,00 Kč 
Spoje, internet, telefony  56 999,73 Kč 
Právní a ekonomické služby  211 800,00 Kč 
Vzdělávání pracovníků  79 078,00 Kč 
Opravy  643 781,95 Kč 
Cestovné  1 354,00 Kč 
Ostatní náklady (revize, SW, fond 
oprav …)

 316 333,80 Kč 

Fond oprav 200 000,00 Kč
Likvidace odpadu  111 839,80 Kč 
Pojistné, bankovní poplatky  79 693,59 Kč 
Odpisy  1 341 007,00 Kč 
Náklady celkem  21 396 246,72 Kč 

Výnosy Kč
Úhrady od zdravotních pojišťoven  5 467 260,75 Kč 
Příspěvky na péči  4 895 048,00 Kč 
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Úhrady od zdravotních pojišťoven

Příspěvky na péči

Úhrady – uživatelé (stravování a ubytování)

Stravné – uživatelé pečovatelské služby

Dotace MPSV

Dotace Jihočeského kraje

Tříkrálová sbírka

Úhrady – uživatelé (stravování a 
ubytování)

 4 336 511,00 Kč 

Stravné – uživatelé pečovatelské 
služby

 1 449 668,00 Kč 

Dotace MPSV  4 556 000,00 Kč 
Dotace Jihočeského kraje  600 700,00 Kč 
Tříkrálová sbírka  118 042,00 Kč 
Výnosy celkem  21 423 229,75 Kč 

Výsledek hospodaření  + 26 983,03 Kč

Personální zajištění 
služby

Počet zaměstnanců
k 31. 12. 2017

Přepočtený počet 
úvazků

ředitelka 1 0,52
ekonom, účetní 1 0,60
zdravotní sestry včetně 
vrchní sestry

9 7,80

pracovníci v sociálních 
službách

13 12,00

sociální pracovnice a 
vedoucí sociálního úseku

2 1,50

kuchaři 3 3,00
pomocná síla v kuchyni 1 1,00
údržbáři, topiči 2 2,00
úklid, praní prádla 4 3,63
Celkem k 31. 12. 2017 36 32,05
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Pečovatelská služba
Odpovědný pracovník: Dana Vidlášová

mobil: 731 402 992
Sídlo: Krátká 125, 385 01 Vimperk
Čísla telefonů: 388 416 288, mobil: 

728 545 536, 605 022 373
Dům s pečovatelskou
službou Čkyně:

Čkyně 55

Čísla telefonů: 388 423 131, mobil: 723 780 611
Vacov - mobil: 605 022 435

Dům s pečovatelskou
službou Prachatice:

SNP 559, 383 01  Prachatice

Čísla telefonů: 388 316 606, mobil: 731 604 418
Dům s pečovatelskou
službou Prachatice:

Skalka 1120, 383 01 Prachatice

Čísla telefonů: 388 318 981, mobil: 731 604 419
Dům s pečovatelskou
službou Volary:

5. května 149

Čísla telefonů: 388 333 055, 606 498 545
Pečovatelská služba 
Zdíkov, Stachy:

Tel.: 736 459 043

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Vimperk je poskytovat 
podporu či pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, nemoci či zdravotního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci.

Podporujeme uživatele služby v rozvíjení vlastních schopností, 
samostatnosti při sebeobsluze, péči o domácnost, při řešení své situace 
vlastními silami. Podporujeme uživatele, aby mohli i v náročných 
životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním 
postižením zůstat ve svém domácím prostředí, aby při zabezpečení jejich 
biologických, psychických, sociálních i duchovních potřeb žili důstojně a 
zapojovali se do běžného života společnosti.



19

Cíle služby: 

•	 umožnit uživatelům setrvání ve svém domácím prostředí i při ztrátě 
soběstačnosti v základních životních dovednostech 

•	 poskytovat podporu či pomoc dle individuální potřeby, podporovat 
uživatele v jeho životním stylu, podporovat udržení kvality jeho života

•	 podporovat uživatele v rozvíjení sociálních kontaktů, předcházet 
sociálnímu vyloučení uživatele služby

•	 poskytovat pečovatelskou službu v úzké součinnosti s ošetřovatelskou 
domácí péčí 

Komu je služba určena:

•	 lidem, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních 
dovednostech z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení 
a potřebují tedy podporu při zabezpečení životních potřeb 
(biologických, psychických, sociálních či duchovních)

•	 rodinám, jejichž člen je zdravotně znevýhodněn
•	 rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Poskytujeme tyto základní činnosti:

•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při 
podávání jídla, při oblékání, při pohybu)

•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu (pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči 
o vlasy, nehty)

•	 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka jídla, 
pomoc při přípravě jídla a pití)

•	 pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, 
pochůzky), praní a žehlení prádla

•	 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod 
do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady)
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Služby poskytujeme ve vymezeném čase v domácnostech v 
těchto obcích:
Vimperk, Nové Hutě, Zdíkov, Stachy, Nicov, Vacov, Čkyně, Lčovice, 
Zálezly, Bohumilice, Prachatice, Volary, Strážný, Sv. Maří, Štítkov, 
Buk, Šumavské Hoštice, Kosmo a Žárovná. Služby poskytujeme také 
v příslušných městských částech a osadách.

Pečovatelská služba v roce 2017
Středisko 
pečovatelské 
služby

Počet 
klientů

Počet 
dovozu 
obědů

Počet ostatních 
pečovatelských 
úkonů

Počet 
pečovatelských 
úkonů celkem

Vimperk 132 19 470 11 010 30 480
Prachatice 251 35 688 31 950 67 638
Čkyně 75 9 333 7 299 16 632
Stachy 25 3 202 453 3 655
Zdíkov 43 7 429 1 149 8 578
Volary 59 6 272 3 890 10 162
Celkem 585 81394 55751 137145

Počet pracovníků v pečovatelské službě k 31. 12. 2017

středisko

pracovníci 
v sociálních 

službách

sociální 
pracovník

vedoucí 
služby ředitelka účetní

po
če

t

úv
az

ky

po
če

t

úv
az

ky

po
če

t

úv
az

ky

po
če

t

úv
az

ky

po
če

t

úv
az

ky

Vimperk 5 4,875 1 0,02 1 0,3 1 0,08 1 0,04
Čkyně 3 2,25 1 0,02 1 0,1 1 0,05 1 0,03
Prachatice 8 8,25 1 0,1 1 0,3 1 0,13 1 0,06
Volary 2 1,5 1 0,02 1 0,1 1 0,03 1 0,02
Zdíkov 2 0,75 1 0,02 1 0,1 1 0,01 1 0,005
Stachy 2 0,75 1 0,02 1 0,1 1 0,01 1 0,005
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Ekonomické údaje za jednotlivá střediska 
pečovatelské služby v roce 2017

Charitní pečovatelská služba – Vimperk 2017
Náklady
Mzdy  1 187 091,00 Kč 
Odvody z mezd  426 261,00 Kč 
Odměny - DPP, DPČ  126 080,00 Kč 
Dlouhodobý majetek  3 476,00 Kč 
Kancelářské potřeby  12 596,00 Kč 
PHM  88 345,00 Kč 
Drobné nákupy  5 117,10 Kč 
Hygienické prostředky  2 935,00 Kč 
Ochranné pracovní pomůcky  3 500,00 Kč 
Spoje, internet, telefony  19 077,60 Kč 
Právní a ekonomické služby  13 215,00 Kč 
Vzdělávání pracovníků  14 642,00 Kč 
Opravy vozidel  116 794,00 Kč 
Ostatní služby (SW, technické 
prohlídky …)

 81 963,00 Kč 

Pojistné, bankovní poplatky  28 903,00 Kč 
Odpisy  90 544,00 Kč 
Nákup obědů  1 154 475,00 Kč 
Náklady celkem  3 375 014,70 Kč 

Výnosy 
Úhrady - uživatelé  1 740 329,00 Kč 
Ostatní výnosy, příspěvky a dary  50 541,00 Kč 
Dotace MPSV  1 066 000,00 Kč 
Dotace měst a obcí  504 000,00 Kč 
Výnosy celkem 3 360 870,00 Kč

Výsledek hospodaření     - 14 144,70 Kč 
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Charitní pečovatelská služba – Prachatice 2017
Náklady
Mzdy  2 087 379,00 Kč 
Odvody z mezd  708 251,00 Kč 
Odměny - DPP, DPČ  25 580,00 Kč 
Dlouhodobý majetek  3 317,00 Kč 
Kancelářské potřeby  21 929,00 Kč 
PHM  111 138,00 Kč 
Drobné nákupy  8 466,00 Kč 
Hygienické prostředky  8 611,00 Kč 
Ochranné pracovní pomůcky  6 299,00 Kč 
Spoje, internet, telefony  31 492,41 Kč 
Právní a ekonomické služby  18 055,00 Kč 
Vzdělávání pracovníků  29 202,00 Kč 
Opravy vozidel  50 617,00 Kč 
Ostatní služby (SW, technické 
prohlídky …)

 66 956,00 Kč 

Pojistné, bankovní poplatky  46 332,00 Kč 
Odpisy  143 983,00 Kč 
Nákup obědů  1 719 978,00 Kč 
Náklady celkem  5 087 585,41 Kč 

Výnosy 
Úhrady - uživatelé  2 440 638,00 Kč 
Dotace MPSV  1 747 000,00 Kč 
Dotace – město Prachatice  900 000,00 Kč 
Výnosy celkem  5 087 638,00 Kč 

Výsledek hospodaření  + 52,59 Kč 
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Charitní pečovatelská služba – Čkyně 2017 
Náklady
Mzdy  618 377,00 Kč 
Odvody z mezd  208 660,00 Kč 
Dlouhodobý majetek  1 354,00 Kč 
Kancelářské potřeby  5 089,00 Kč 
PHM  49 777,00 Kč 
Drobné nákupy  2 365,00 Kč 
Hygienické prostředky  4 033,00 Kč 
Ochranné pracovní pomůcky  2 199,00 Kč 
Energie  3 430,00 Kč 
Spoje, internet, telefony  3 655,00 Kč 
Právní a ekonomické služby  10 205,00 Kč 
Vzdělávání pracovníků  10 855,00 Kč 
Opravy vozidel  40 990,00 Kč 
Ostatní služby (SW, technické 
prohlídky …)

 11 155,75 Kč 

Pojistné, bankovní poplatky  20 342,00 Kč 
Odpisy  60 684,00 Kč 
Nákup obědů  535 112,00 Kč 
Náklady celkem  1 588 282,75 Kč 

Výnosy 
Úhrady - uživatelé  695 697,00 Kč 
Dotace MPSV  506 000,00 Kč 
Dotací obcí  317 000,00 Kč 
Ostatní výnosy  56 955,00 Kč 
Výnosy celkem  1 575 652,00 Kč 

Výsledek hospodaření - 12 630,75 Kč 
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Charitní pečovatelská služba – Zdíkov 2017 
Náklady
Mzdy  287 408,00 Kč 
Odvody  97 721,00 Kč 
Dlouhodobý majetek  3 271,90 Kč 
Kancelářské potřeby  3 289,00 Kč 
PHM  30 552,00 Kč 
Drobné nákupy  271,00 Kč 
Ochranné pracovní pomůcky  650,00 Kč 
Spoje, internet, telefony  738,00 Kč 
Právní a ekonomické služby  2 681,00 Kč 
Vzdělávání pracovníků  1 467,00 Kč 
Opravy vozidel  8 073,00 Kč 
Ostatní služby (SW, technické 
prohlídky …

 1 663,35 Kč 

Pojistné, bankovní poplatky  5 546,00 Kč 
Odpisy  9 156,00 Kč 
Nákup obědů  523 447,00 Kč 
Náklady celkem 975 934,25 Kč 

Výnosy 
Úhrady - uživatelé  680 651,00 Kč 
Dotace MPSV  194 976,00 Kč 
Dotace obce Zdíkov  100 000,00 Kč 
Výnosy celkem  975 627,00 Kč

Výsledek hospodaření - 307,25 Kč 
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Charitní pečovatelská služba – Stachy 2017 
Náklady
Mzdy  234 405,00 Kč 
Odvody  79 698,00 Kč 
Dlouhodobý majetek  259,00 Kč 
Kancelářské potřeby  3 243,00 Kč 
PHM  30 551,00 Kč 
Drobné nákupy  321,00 Kč 
Ochranné pracovní pomůcky  649,00 Kč 
Spoje, internet, telefony  739,00 Kč 
Právní a ekonomické služby  2 679,00 Kč 
Vzdělávání pracovníků  856,00 Kč 
Opravy vozidel  8 073,00 Kč 
Ostatní služby (SW, technické 
prohlídky …)

 1 855,35 Kč 

Pojistné, bankovní poplatky  5 447,00 Kč 
Odpisy  9 156,00 Kč 
Nákup obědů  197 690,00 Kč 
Náklady celkem 575 621,35 Kč  

Výnosy 
Úhrady - uživatelé  267 641,00 Kč 
Dotace MPSV  134 975,00 Kč 
Dotace obcí  104 000,00 Kč 
Ostatní výnosy  16 752,00 Kč 
Výnosy celkem  523 368,00 Kč  

Výsledek hospodaření - 52 253,35 Kč 
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Charitní pečovatelská služba – Volary 2017 
Náklady
Mzdy  451 074,00 Kč 
Odvody z mezd  152 361,00 Kč 
Odměny - DPP, DPČ  62 320,00 Kč 
Dlouhodobý majetek  1 934,00 Kč 
Kancelářské potřeby  4 090,00 Kč 
PHM  26 951,00 Kč 
Drobné nákupy  1 656,00 Kč 
Hygienické potřeby  1 682,00 Kč 
Ochranné pracovní pomůcky  1 400,00 Kč 
Spoje, internet, telefony  2 465,00 Kč 
Právní a ekonomické služby  7 196,00 Kč 
Vzdělávání pracovníků  9 363,00 Kč 
Opravy vozidel  5 919,00 Kč 
Ostatní služby (SW, technické 
prohlídky …)

 11 751,00 Kč 

Pojistné, bankovní poplatky  12 383,22 Kč 
Odpisy  30 787,00 Kč 
Nákup obědů  420 002,00 Kč 
Náklady celkem  1 203 334,22 Kč 

Výnosy 
Úhrady - uživatelé  585 880,00 Kč 
Dotace MPSV  144 000,00 Kč 
Dotace měst a obcí  453 000,00 Kč 
Výnosy celkem  1 182 880,00 Kč   

Výsledek hospodaření - 20 454,22 Kč 
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Taxík Maxík 2016 - 2017

V Prachaticích pokračoval projekt Taxík Maxík. Vozidlo darovala městu 
Prachatice Nadace Charty 77, Konto Bariéry. Nadace poskytla také 
finanční dar Oblastní charitě Vimperk na 2 roky na období 2016- 2017 
na provoz. 

V roce 2017 bylo převezeno celkem 1 564 osob a ujeto 6 333 km.
Náklady 2017 - 2018
Osobní náklady včetně odvodů 139 701,00 Kč
PHM 10 299,00 Kč 
Náklady celkem 150 000,00 Kč

Výnosy  2017 - 2018
Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY 150 000,00 Kč
Výnosy celkem 150 000,00 Kč

Výsledek hospodaření 0 Kč 
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Projekt – Aktivně ve stáří

Nabízíme seniorům – uživatelům pečovatelské služby aktivizační 
volnočasové činnosti, které jim umožní zapojovat se do společenství 
dalších seniorů s cílem předcházet pocitu osamocení, udržovat a rozvíjet 
svoje schopnosti psychické i fyzické. Organizujeme nejčastěji výtvarné 
dílny, besedy na různá témata, kulturní vystoupení, cvičení apod. 
Projekt financujeme z vlastních zdrojů.
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Aktivity projektu 2017

Karel Hašler - vlastenec? – 19. 1. 2017 v DPS Skalka, Prachatice

Rehabilitační pomůcky – 23. 2. 2017 v DPS Skalka, Prachatice 

Velikonoční posezení – 6. 4. 2017 v DPS Skalka, Prachatice 

Opékání buřtů – 6. 6. 2017 v DPS Čkyně 

Kreslení na tašky – 27. 6. 2017 v DPS Skalka, Prachatice

Přednáška o Vimperku s Mgr. Romanem Hajníkem – 27. 9. 2017 
ve Sklářské ul. 399, Vimperk

Výroba kukuřičných květin – 4. 10. 2017  DPS Skalka, Prachatice

Pokračování přednášky o Vimperku s Mgr. Romanem Hajníkem –  
2.  11.  2017 v Komunitním centru pro seniory a spolky - Sklářská 399, 
Vimperk

Vánoční dekorace a vystoupení Čhave Devlestar – 23. 11. 2017 v DPS 
Skalka, Prachatice

Mikulášská nadílka – 4. 12. 2017 ve Vacově

Vánoční posezení spojené s výrobou vánoční dekorace - 5. 12. 2017 
v Komunitním centru pro seniory a spolky Sklářská 399, Vimperk

Vánoční besídka spojená s pěkným programem a občerstvením - 
6. 12. 2017  v  DPS Skalka, Prachatice

Vánoční posezení s občerstvením dne 7. 12. 2017 v DPS Čkyně
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Ekonomické údaje projektu Aktivně ve stáří v roce 2017
Náklady 
Odměny - DPP  2 000,00 Kč 
Drobné nákupy  1 872,00 Kč 
Ostatní služby  2 066,00 Kč 
Náklady celkem  5 938,00 Kč 

Výnosy  
Vlastní příjmy (dary, úroky …)  5 938,00 Kč 
Výnosy celkem  5 938,00 Kč 

Výsledek hospodaření 0 Kč 
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Služba pro rodiny s dětmi
Druh služby: služba sociální prevence

/sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi/ 
podle § 65 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách

Odpovědný pracovník:  Mgr. Dana Marková, 
Tel.: 731 402 993 

Sídlo: Krátká 125, 385 01 Vimperk
Tel.: 732 122 071, 739 739 886, 

731 619 805

Posláním je pomáhat rodinám s dětmi v krizové sociální situaci, kterou 
nedokáží rodiče sami překonat a která je dlouhodobě pro dítě nepříznivá. 
Poskytujeme podporu či pomoc rodinám zejména při problémech 
s  péčí o dítě, s výchovou a vzděláním dítěte, s vedením domácnosti 
včetně hospodaření s finančními prostředky. Pomáháme rodinám 
s  dětmi při  uplatňování jejich práv, při vyřizování běžných záležitostí, 
při sociálním začleňování. Formou sociálně terapeutických činností 
pomáháme řešit neshody v rodině, pomáháme jednotlivým členům 
rodiny osvojovat si potřebné dovednosti a schopnosti, které jim umožní 
řešit svou nepříznivou situaci vlastními silami.
Služby přizpůsobujeme individuálním potřebám každé rodiny, služby 
poskytujeme ambulantně nebo terénní formou přímo v domácnosti.

Nepříznivé sociální situace, které nejčastěji pomáhá řešit 
v rodinách tato služba:

•	 problémy	s	výchovou	dětí
•	 problémy	s	péčí	o	dítě
•	 neprospěch	dětí	ve	škole
•	 konflikty	v	rodině
•	 problémy	s	hospodařením,	dluhy
•	 problémy	s	péčí	o	domácnost	(vaření,	nákupy,	praní,	úklid,	
 hygiena …)
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Sociální pracovnice mají dlouholeté zkušenosti, mají absolvované 
terapeutické kurzy a další potřebné kurzy, neustále si rozšiřují vzdělání. 
Daří se nám pomáhat rodičům s dost náročnými problémy, s dětmi, které 
mají	poruchy	chování,	daří	se	nám	vyřešit	konflikty,	neshody	v	rodině,	
které by mohly vést k rozpadu rodiny apod. Využíváme při sociální práci 
nové techniky, které opravdu pomohou (metody: Sand play, Kids´ Skills, 
Reteaming, karty s příběhy …). Velmi využívané jsou sociální terapie, 
které se osvědčují jako nejužitečnější pomoc, protože pomáhají tak, že si 
rodina dokáže poradit svými silami a není závislá na sociální službě trvale. 
Poskytované činnosti napomáhají rodinám s dětmi předcházet krizovým 
situacím, jako je např. rozpad rodiny, odebrání dětí z rodiny, opakování 
ročníku základní školy u dětí, zadlužení rodiny či exekuce. Často řešíme 
problémy dětí, které k nám přivedou rodiče, často potřebují řešit vztahy 
s vrstevníky, vztahy v rodině, neprospěch ve škole, záškoláctví, agresi, 
lhaní, šikanu, krádeže, závislosti nebo sklony k sebepoškozování. 

Cíle služby:

•	 všestranný rozvoj dítěte v rodině, která se dlouhodobě ocitla 
v nepříznivé sociální situaci

•	 posílení rodičovských kompetencí a odpovědnosti 
•	 řádná péče o dítě, výchova i vzdělávání dítěte
•	 správné vedení a udržování domácnosti včetně hospodaření 

s financemi
•	 začleňování rodin ohrožených sociálním vyloučením
•	 stejné šance dětem bez ohledu na sociální postavení
•	 zvýšení úspěšnosti dětí ze znevýhodněného prostředí ve škole, 

dosažení nejvyšší možné odborné kvalifikace 
•	 vedení řádného způsobu života, prevence negativních společenských 

jevů, které ohrožují vývoj dítěte
•	 fungující rodina plnící své základní funkce
•	 zajištění lékařské péče u dětí (zdravotní pojištění, preventivní 

prohlídky dětí …)
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Služba byla realizována v domácnostech uživatelů na Vimpersku, v jejich 
přirozeném prostředí, ambulantní služby jsou poskytovány v pronajatém 
prostoru v ul. Krátká, čp.125 ve Vimperku. 

Cílová skupina:

•	 rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží rodiče 
sami bez pomoci překonat a která ohrožuje vývoj dítěte (dětí) v rodině

•	 rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen vlivem negativních jevů 
(narkomanie, kriminalita, prostituce, cílená nezaměstnanost a 
závislost na dávkách státní sociální podpory …)

•	 rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením

Služba zajišťuje tyto základní činnosti:

•	 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•	 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•	 sociálně terapeutické činnosti
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí

Celkový počet rodin využívajících službu 72
Celkový počet uživatelů
z toho děti
z toho dospělí

173
80
93

Počet poskytnutých intervencí (30 min.)
z toho ambulantně
z toho v domácnosti

2 067
1 574

493

Služba byla financována z Evropského sociálního fondu 
a z dotace města Vimperk. Děkujeme.
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Činnosti poskytnuté ambulantně:

Činnosti: Počet intervencí:
Výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 1 099
Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

0

Sociálně terapeutické činnosti 440
Uplatňování práv 35
Celkem 1 574

Činnosti poskytnuté v domácnosti:

Činnosti: Počet intervencí:
Výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 358
Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím

38

Sociálně terapeutické činnosti 50
Uplatňování práv 46
Celkem 492

Personální zajištění

•	 dvě sociální pracovnice (vzdělání VŠ a VOŠ), od listopadu 2017 
tři sociální pracovnice (z důvodu zaškolení do odchodu jedné 
pracovnice na mateřskou dovolenou)

•	 tj. od ledna do října 1,7 úvazku, od listopadu 2017 do odchodu 
jedné pracovnice na mateřskou dovolenou 2,7 úvazku 

•	 jedna pracovnice v sociálních službách na zkrácený úvazek (0,25)
•	 speciální pedagog (dohoda o provedení práce – cca 300 hodin za rok)
•	 částečným úvazkem se podílí ředitelka organizace (0,05 úvazku) a 

účetní organizace (0,08 úvazku).
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Ekonomické údaje Služba pro rodiny s dětmi v roce 2017
Náklady 
Mzdy  737 237,00 Kč 
Odvody z mezd  249 696,00 Kč 
Odměny - DPP, DPČ  42 750,00 Kč 
Dlouhodobý majetek  6 389,00 Kč 
Kancelářské potřeby  21 736,00 Kč 
PHM  7 080,00 Kč 
Drobné nákupy  1 910,00 Kč 
Spoje, internet, telefony  9 363,00 Kč 
Právní a ekonomické služby  25 248,00 Kč 
Vzdělávání pracovníků  17 034,00 Kč 
Opravy vozidla  1 955,00 Kč 
Cestovní náklady  9 684,00 Kč 
Ostatní služby (nájemné, SW, 
prohlídky …)

 48 938,00 Kč 

Pojistné, bankovní poplatky  9 306,00 Kč 
Odpisy  16 436,00 Kč 
Náklady celkem  1 204 762,00 Kč 

Výnosy  
Dotace MPSV (navýšení mezd)  71 000,00 Kč 
Dotace města Vimperk  150 000,00 Kč 
Dotace IP – Evropský sociální 
fond

 936 449,00 Kč 

Výnosy celkem  1 157 449,00 Kč 

Výsledek hospodaření - 47 313,00 Kč
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Projekt Pěstoun  
- doprovázení pěstounských rodin

Posláním služby je doprovázení osob zajišťujících pěstounskou péči 
nezletilému dítěti, poskytování potřebné podpory pěstounům při péči, 
výchově a vzdělávání dětí, při rozvíjení vztahu s dítětem svěřeným 
do péče ve smyslu zajištění bezpečného a láskyplného prostředí pro dítě. 
Umožníme pěstounům rozvíjení potřebných schopností a dovedností 
při výkonu tohoto zodpovědného poslání zejména formou rady a 
prostřednictvím dalšího povinného vzdělávání. Naším posláním je 
také podpora pěstounské rodiny při udržování a rozvíjení vztahů dítěte 
s vlastní rodinou, podpora i pomoc dítěti při obhajobě jeho práv tak, aby 
byl zajištěn jeho zdravý a všestranný vývoj v pěstounské rodině.     

Na základě pověření krajského úřadu Jihočeského kraje zajišťujeme 
doprovázení pěstounským rodinám. Pravidelně tyto rodiny navštěvujeme, 
hovoříme s pěstouny i se samotnými dětmi o všem, o čem potřebují 
mluvit, s čím potřebují pomoci, poradit. Z příspěvku úřadu práce 
zajišťujeme financování různých nákladů pěstounských rodin, např. 
respitní pobyty dětí, dětské prázdninové tábory, krátkodobé hlídání dětí, 
povinné vzdělávání pěstounů v rozsahu 24 hodin ročně apod. 

Oblastní charita Vimperk se stala doprovázející organizací pěstounských 
rodin od června 2015. Pěstounská péče je státem garantovaná forma 
náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné zabezpečení dítěte. 
Na  rozdíl od osvojení je chápána jako institut dočasný, jehož trvání se 
odvíjí od situace ve vlastní rodině dítěte. 

Z tohoto důvodu mají pěstouni úkol udržovat, rozvíjet a prohlubovat 
sounáležitost dítěte s jeho rodiči, dalšími příbuznými a osobami blízkými. 
Zachování vazeb dítěte s blízkými osobami je zajišťováno mj. právem rodiče 
se s dítětem osobně a pravidelně stýkat a povinností pěstouna tento styk 
umožnit. Zásadní záležitostí v životě dítěte jsou vztahy. Mezi pěstounem 
a svěřeným dítětem se zcela přirozeně vytváří citové pouto. Je hlubokým 
omylem části odborné veřejnosti, že pěstoun si takový vztah ke svěřenému 
dítěti vytvořit nesmí. Pěstoun ovšem musí kromě těchto vazeb citlivě 
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nakládat s citovou orientací dítěte na rodiče a další blízké osoby. Díky 
tomu se pěstoun při péči o svěřené dítě ocitá v řadě lidsky i odborně 
složitých situacích. Odborná pomoc při vytváření a udržování všech 
těchto vztahů je jednou ze základních součástí doprovázení.

Termín „doprovázení pěstounských rodin“ v sobě zahrnuje několik 
základních služeb, na které mají tyto rodiny nárok daný zákonem 
č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tento nárok pěstounské 
rodiny uplatňují na základě smlouvy o výkonu pěstounské péče, kterou 
uzavírají s některou „doprovázející organizací“ (tou může být např. 
OSPOD nebo jiná pověřená právnická osoba). 

Pomoc poskytujeme:

•	 převážně terénní formou (přímo v domácnosti)
•	 dle potřeby i ambulantní formou (kontaktní místo: Krátká 125, 

Vimperk, 1. patro)
 
Cíle služby:

•	 vytvoření bezpečného prostředí pro dítě v pěstounské rodině
•	 vytvoření láskyplného prostředí pro dítě v pěstounské rodině
•	 všestranný a zdravý vývoj dítěte v pěstounské rodině
•	 zvýšení schopností a dovedností pěstounů
•	 vytvoření pozitivních vazeb mezi pěstouny a dítětem
•	 bezpečný kontakt dítěte s biologickou rodinou
•	 podpora pozitivní identity dítěte ve vztahu k jeho vlastní rodině 

(pokud kontakt s biologickou rodinou probíhat nemůže)
•	 obnovení narušených funkcí rodiny
•	 ochrana rodičovství a rodiny
•	 ochrana práv dítěte (zejména na příznivý vývoj a řádnou výchovu)
•	 ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho života, zdraví, 

majetku



Cílová skupina:

•	 pěstouni, kteří uzavřeli s naší organizací dohodu o výkonu pěstounské 
péče dle § 47 b zákona o sociálně-právní ochraně dětí

•	 děti v pěstounské péči
•	 všichni členové rodiny s dítětem v pěstounské péči
•	 biologická rodina dítěte vychovávaného pěstouny

Pěstounům nabízíme též zajímavé vzdělávací semináře, v rámci kterých 
si mohou splnit povinné vzdělávání dle zákona.

V roce 2017 jsme nabízeli tato témata:

Právní aspekty pěstounství (25. 2. 2017)
Porozumění dětem v pěstounské péči (27. 5. 2017)
Kniha života – pomáháme dítěti porozumět jeho minulosti (10. 6. 2017 – 
víkendový pobyt)
Budoucnost, očekávání a limity pěstounské péče (11. 6. 2017 – víkendový 
pobyt)
Ztracené dítě a jeho cesta do bezpečí 23. 9. 2017)
Kniha života – pomáháme dítěti porozumět jeho minulosti (4. 11. 2017)
Pěstounská péče z pohledu úřadu práce (9. 12. 2017)
Slasti a strasti náhradních rodičů (9. 12. 2017)

„Je to vaše skutečná dcera?“ zeptali se mě.
„Skutečná?“ odpověděla jsem. „Co tím myslíte – skutečná?

Pravda, je to dítě, které se nenarodilo z mého těla,
ale narodilo se skutečně v mém srdci, v mé duši.

Ano, je to moje skutečná dcera.“
(náhradní matka)

38
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Ekonomické údaje Projekt Pěstoun v roce 2017
Náklady 
Mzdy  142 209,00 Kč 
Odvody z mezd  53 954,00 Kč 
Odměny - DPP  123 230,00 Kč 
Dlouhodobý majetek  6 055,00 Kč 
Kancelářské potřeby  4 162,00 Kč 
PHM  27 088,00 Kč 
Drobné nákupy  7 516,00 Kč 
Spoje, internet, telefony  3 456,00 Kč 
Právní a ekonomické služby  15 047,00 Kč 
Vzdělávání pracovníků  214 770,00 Kč 
Opravy vozidla  2 669,00 Kč 
Cestovní náklady  3 653,00 Kč 
Ostatní služby (nájemné, SW, prohlídky 
…)

 131 658,00 Kč 

Pojistné, bankovní poplatky  7 853,00 Kč 
Odpisy  44 552,00 Kč 
Náklady celkem  787 872,00 Kč 

Výnosy  
Příspěvek Úřadu práce z roku 2016 92 435,21 Kč
Příspěvek Úřadu práce na rok 2017 669 236,79 Kč
Ostatní výnosy (od OSPOD Vimperk)  26 200,00 Kč 
Výnosy celkem  787 872,00 Kč 

Výsledek hospodaření 0 Kč

Převod příspěvku ÚP do roku 2018 246 763,21 Kč

Projekt je financován ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče 
podle zákona č. 359/199 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.



Projekt Čhave Devlestar

V roce 2017 působilo v tanečním souboru Čhave Devlestar 16 dětí 
ve věku od 3 do 17 let. Zkoušky tanečního souboru se konaly vždy každé 
úterý v Městském kulturním středisku ve Vimperku. V letošním roce 
oslavil taneční soubor desetileté výročí svého působení ve Vimperku. 
Některé děti jsou členy tanečního souboru od samého počátku. Starší 
děti předávaly své znalosti a zkušenosti novým členům souboru a učily je 
taneční kroky a choreografii. Členové souboru v uplynulém roce vytvořili 
několik nových choreografii, a to zcela samostatně. Na zkoušky tanečního 
souboru se děti vždy těšily a docházely pravidelně, pokud se z jakéhokoliv 
důvodu nemohly zkoušek zúčastnit, řádně se omluvily. 

Během roku 2017 se taneční soubor zúčastnil celkem sedmi veřejných 
vystoupení. Všechna vystoupení hodnotíme jako velice přínosná, děti 
mohly ukázat většinové společnosti, že také v něčem vynikají a snaží 
se. Potlesk a ovace, které poté sklidily, jsou jim velikou odměnou za čas 
strávený na zkouškách, kde se usilovně snaží o co nejlepší choreografii i 
její provedení. V roce 2017 se taneční soubor již tradičně zúčastnil 19. 
ročníku Romského světového festivalu Khamoro v Praze. Děti měly 
možnost potkat další tančení soubory z celé České republiky i ze zahraničí. 
Defilé se zúčastnily také slavné romské kapely, jejichž členové jsou 
pro členy tanečního souboru velkými vzory. Jako významná hodnotíme 
i vystoupení, která probíhají přímo ve Vimperku či v okolí. Většinová 
společnost zde na Romy nepohlíží příliš dobře. Díky těmto vystoupením 
se mohou romské děti ukázat před lidmi ze stejného města v lepším světle. 

40
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Cílem projektu je integrace romské menšiny 
do většinové společnosti.  

Zkoušky tanečního souboru: 
•	 leden	–	prosinec	2017	–	každé	úterý	odpoledne

Veřejná vystoupení:
23. 02. 2017
taneční vystoupení k příležitosti výroční schůze Svazu tělesně postižených 
Vimperk - v Městském kulturním středisku ve Vimperku

14. 05. 2017
vystoupení ke Dni matek ve Vimperku - v Městském kulturním středisku 
ve Vimperku

26. 05. 2017
taneční vystoupení v domově pro seniory v Pravětíně

02. 06. 2017
Romský světový festival Khamoro v Praze

27. 06. 2017
vystoupení pro žáky vimperských škol - v Městském kulturním středisku 
ve Vimperku

19. 09. 2017
vystoupení na veřejné akci „Zažít Vimperk jinak“  - v Městském kulturním 
středisku ve Vimperku

23. 11. 2017
Vystoupení pro klienty Domu s pečovatelskou službou Prachatice



Ekonomické údaje projekt Čhave Devlestar 2017
Náklady
Osobní náklady včetně odvodů  20 100,00 Kč 
Ostatní náklady (cestovné na vystoupení)  14 439,80 Kč 
Náklady celkem  34 539,80 Kč 

Výnosy  
Dotace ministerstva kultury  20 579,16 Kč 
Ostatní (dary, sbírky)  13 960,64 Kč 
Výnosy celkem  34 539,80 Kč 

Výsledek hospodaření 0 Kč

60%

40%
Dotace ministerstva 
kultury

Ostatní (dary, sbírky)
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Krizová pomoc - Nexus

/dle § 60 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/
Kontaktní adresa: Krátká 125, 385 01  Vimperk
Tel.: 732 122 071, 739 739 886

Posláním služby Nexus je poskytnout 
pomoc osobám, které se ocitly 
v takové krizové situaci, kterou 
nejsou schopny samostatně řešit a 
která je může ohrožovat na zdraví 
nebo i životě. Služby poskytujeme 
ambulantně i terénní formou přímo 

ve vlastním domácím prostředí. Obracet se na nás mohou dospělí i děti. 
Pomocí vhodných sociálních technik nabízíme pomoc v situacích, 
které se mohou zdát neřešitelné (těžká nemoc, ztráta blízkého člověka, 
bezvýchodná finanční situace, páchané násilí, šikana ve škole, na pracovišti 
či v rodině, vztahové problémy apod.) 

Přehled poskytovaných služeb:

•	 sociálně terapeutické činnosti
•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí

Cíle služby:

•	 pomoci osobám v krizi najít řešení jejich nepříznivé situace do té míry, 
aby bylo odvráceno nebezpečí ohrožení života či zdraví

•	 pomoci osobám v krizi využít při řešení jejich situace v co největší 
míře jejich vlastních sil a schopností

•	 stabilizace psychického stavu
•	 zvýšení kompetencí při zvládání životních událostí
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Krizová pomoc v rámci tohoto projektu je určena osobám, která se 
nacházejí v nějaké zvlášť těžké životní situaci, kdy neví jak dál. Pomoc 
je poskytována jednorázově, opakovaně nebo i dlouhodoběji formou 
sociálně terapeutických činností. 
Pomáháme obětem násilí (včetně domácího násilí), zneužívání, šikany na 
pracovišti či ve škole. Pomoc nabízíme osobám, které se dostaly z nějakého 
důvodu do stavu beznaděje, hlubokého smutku, bezradnosti. 
Příčinou krizové situace jsou vnější či vnitřní podněty. Mezi vnější 
patří např. páchané násilí, zlo, ztráta (smrt, rozchod …), nemoc, změna 
v rodinných či pracovních vztazích. Mezi vnitřní podněty patří např. pocit 
zklamání, křivdy, viny, osamělosti, závisti, nenávisti k sobě či druhým, 
nezvladatelné vnitřní impulzy (zlost), sebedestruktivní postoje apod. 
Služba je poskytována ambulantně (Krátká 125, Vimperk, 1. patro vlevo) 
nebo v domácnosti.

Rozsah poskytnutých služeb v projektu Nexus v roce 2017:

Počet uživatelů služby 58
Počet intervencí (30 minut) 159
Počet kontaktů (kratších než 30 min.) 340

„Člověk se nemusí bát žádné krize; měl by se obávat jen toho, 
aby ho v krizi neoslepilo zoufalství, ztráta naděje.“

Tomáš Halík
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Ekonomické údaje - projekt Nexus v roce 2017
Náklady
Mzdy  95 258,00 Kč 
Odvody  32 389,00 Kč 
Kancelářské potřeby  3 880,00 Kč 
Drobné nákupy  801,00 Kč 
Spoje, internet, telefony  991,00 Kč 
Právní a ekonomické služby  15 042,00 Kč 
Vzdělávání pracovníků  3 073,00 Kč 
Ostatní služby (nájemné, SW údržba …)  6 068,00 Kč 
Náklady celkem  157 502,00 Kč 

Výnosy  
Dotace MPSV  96 000,00 Kč 
Dotace města Vimperk  20 000,00 Kč 
Ostatní výnosy (dary, sbírky …)  8 450,00 Kč 
Výnosy celkem  124 450,00 Kč 

Výsledek hospodaření - 33 052,00 Kč 

77%

16%
7%

Dotace MPSV

Dotace města Vimperk

Ostatní výnosy (dary, 
sbírky …)
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Charitní ošetřovatelská služba - /home care/

Nestátní zařízení zdravotnické zařízení
Odborný garant: vrchní sestra
mobil: 731 604 439

Sídlo: Krátká 125, 385 01  Vimperk
pracoviště Vimperk: 
Krátká 125, 385 01  Vimperk
Tel.: 388 416 288 
Mobil: 724 065 613, 733 676 732, 731 604 549
pracoviště Prachatice:
Skalka 1120, 383 01  Prachatice
Mobil.: 731 604 439, 731 604 503, 731 604 434, 731 133 112

Nestátní zdravotnické zařízení domácí péče zajišťuje ošetřovatelské 
zdravotnické výkony dle indikace lékaře v domácnosti pacienta. Péče 
je hrazena ze zdravotního pojištění, takže ji pacient neplatí. Tuto 
službu vykonávají v pohodlí domova pacienta registrované zdravotní 
sestry. Není to služba určená jen seniorům. Může ji předepsat lékař i 
mladšímu pacientovi, který je např. po operaci, který má vážné zdravotní 
znevýhodnění, jež mu znemožňuje docházet do zdravotnického zařízení.
Ošetřovatelská domácí péče je určena lidem se sníženou soběstačností, 
kteří z důvodu svého zdravotního postižení nemohou docházet 
do ordinace lékaře a potřebují tedy zajištění ošetřovatelské péče doma. 
Služba může navazovat na hospitalizaci pacienta, může umožnit i dřívější 
ukončení hospitalizace. Služba je důležitá z hlediska prevence závažných 
onemocnění.  

Domácí péče je dostupná 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. 

Přehled všech poskytovaných úkonů:

•	 monitoring pacienta (sledování biologických funkcí – změření 
krevního tlaku, pulsu, dechu, tělesné teploty)

•	 odběry biologického materiálu – krve (ze žíly, z prstu), moči, výtěry 
z nosu, krku, z rány – zajištění odvozu do laboratoře
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•	 orientační vyšetření biologického materiálu – glykémie (hladiny 
cukru v krvi), moči – lakmusovým papírkem

•	 aplikace inzulínu nebo nácvik aplikace inzulínu (edukace rodiny, 
pacienta) 

•	 aplikace léčebné terapie per os, s. c., p. r., zevních léčebných prostředků
•	 aplikace injekční terapie (do svalu, do žíly, pod kůži)
•	 příprava pacienta na vyšetření, hygienická péče, dezinfekce
•	 příprava léků do dávkovače na týden, podávání léků, doplnění léčiv
•	 mobilizace, polohování, reedukace pohybu
•	 ošetřovatelská rehabilitace – kondiční cvičení, dechová cvičení, 

nácvik chůze, nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, prevence kontraktur, 
tromboembolických, oběhových a plicních komplikací

•	 ošetření stomií (výměna stomického sáčku) – edukace pacienta, 
rodiny

•	 péče o permanentní katetr (cévka), jeho odstranění, cévkování 
močového měchýře, očistné klizma

•	 lokální ošetření kožních lézí – bércové vředy, chronické rány, 
pooperační rány, poranění

•	 aplikace parenterální terapie – infúze – pro zajištění hydratace, 
energetických zdrojů, léčba bolesti – péče o epidurální či spinální 
katetr

Počet sester celkem 11
Počet sester v pracovním poměru na plný úvazek 7
Počet sester na částečný úvazek (DPP, DPČ) 4

Výkony – kód pro ZP Doba trvání v min. počet
06311 60 144
06318 15 101
06313 30 3138
06315 45 4392
06317 60 3864
Počet pacientů – signální kód 5
Počet vykonaných návštěv 9121
Počet ošetřených pacientů                  470
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Ekonomické údaje CHOS a dalších činností 2017
Náklady
Mzdy  2 109 292,00 Kč 
Odvody z mezd  798 548,00 Kč 
Odměny - DPP,DPČ  418 280,00 Kč 
Dlouhodobý majetek  39 635,00 Kč 
Kancelářské potřeby  13 556,10 Kč 
PHM  212 225,00 Kč 
Drobné nákupy  14 180,00 Kč 
Zdravotnický materiál  77 331,26 Kč 
Energie  284,00 Kč 
Spoje, internet, telefony  28 120,00 Kč 
Právní a ekonomické služby  19 233,50 Kč 
Vzdělávání pracovníků  39 130,00 Kč 
Opravy vozidel  163 617,00 Kč 
Cestovní náklady  78 110,00 Kč 
Ostatní služby (nájemné, SW, revize …)  99 017,80 Kč 
Pojistné, bankovní poplatky  71 360,30 Kč 
Odpisy  22 200,00 Kč 
Náklady celkem  4 204 132,96 Kč 

Výnosy  
Úhrady od zdravotních pojišťoven  4 327 504,43 Kč 
Ostatní výnosy (úroky, dary …)  22 046,89 Kč 
Výnosy celkem  4 349 551,32 Kč 

Výsledek hospodaření +145 418,36 Kč 
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Projekt Naděje

Od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 probíhala realizace projektu Naděje (I. ročník), 
od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 je realizován stejnojmenný projekt druhým 
rokem. 

Projekt Naděje je financován z dotace Jihočeského kraje v rámci 
opatření Podpora péče o nevyléčitelně nemocné a umírající ve vlastním 
sociálním prostředí. Cílem projektu je zajistit kvalitní péči a podporu 
nevyléčitelně nemocným a umírajícím, doprovodit důstojně nemocné a 
umírající poslední fází života a závěrem života, věnovat jim potřebný čas, 
ulehčit jim v nejtěžších chvílích po stránce fyzické, psychické i duchovní 
(pokud si to přejí). Dalším cílem je také podpora a edukace pečujících 
osob a příbuzných ve vlastním sociálním prostředí, aby bylo co nejvíce 
eliminováno rozhodnutí zemřít v anonymním prostředí lůžkového 
zdravotnického zařízení. Cílem projektu je podpořit osoby pečující 
o nevyléčitelně nemocné či umírající, snažíme se eliminovat vyčerpanost 
pečujících osob. Podporujeme pečující osoby a rodinné příslušníky při 
péči o své blízké. V rámci I. ročníku projektu se nám podařilo zakoupit 
z poskytnuté dotace nové dva infuzní stojany a přístroj na odsávání 
hlenů, ve II. ročníku jsme z dotace Jihočeského kraje zakoupili 2 přístroje 
-  koncentrátory kyslíku, které jsou přenosné a vhodné pro použití 
v domácnosti.

Projekt personálně zajišťují všeobecné zdravotní sestry. Podpora 
nemocného a umírajícího i jeho rodiny je vždy individuální a v každé 
rodině odlišná.
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Ekonomické údaje - projekt Naděje 
(1. 7. 2016 – 30. 6. 2017)

Náklady 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017
Odměny - DPP,DPČ 234 600,00 Kč
Dlouhodobý majetek  27 919,48 Kč 
Náklady 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017 262 519,48 Kč

Výnosy  1. 7. 2016 – 30. 6. 2017
Dotace Jihočeského kraje 250 000,00 Kč
Ostatní výnosy (úroky, dary …) 12 519,48 Kč
Výnosy 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017 262 519,48 Kč

Výsledek hospodaření 0 Kč 

Z toho v roce 2016:
Náklady 1. 7. 2016 – 31. 12. 2016 69 612,00 Kč Kč
Výnosy   1. 7. 2016 – 31. 12. 2016 69 612,48 Kč Kč

Z toho v roce 2017:
Náklady 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 192 907,00 Kč
Výnosy   1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 192 907,00 Kč

95%

5%

Dotace Jihočeského kraje

Ostatní výnosy (úroky, 
dary …)
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Další činnost v roce 2017

Pouť Sv. Zdislavy

Dne 26. 5. 2017 se konala v Pravětíně každoroční Pouť domova. 
V dopoledních hodinách proběhla v kapli našeho domova Mše svatá a 
poté se podával slavnostní oběd.  Po obědě probíhalo na jídelně vystoupení 
dětí z Romského tanečního souboru pod vedením naší kolegyně Andrei 
Kavanové. Dětem se jejich živé a energické vystoupení velice povedlo a 
klienti byli nadšení. Po vystoupení jsme klientům připravili promítání 
naučného dokumentu o Boubínském pralese. Poté jsme si zazpívali 
s oblíbenou  harmonikou pana Šísla, pochutnali jsme si na výborných 
chlebíčcích a dortu s kávou. Zábava se velmi povedla a my jsme byli 
potěšení, že vidíme na tvářích klientů úsměv.

Benefiční běh městem - Vimperk 2017

Dne 12. září 2017 jsme organizovali ve spolupráci se Ski klubem Šumava 
již IV. ročník benefičního běhu městem. Zúčastnilo se 121 osob, výtěžek 
činil 8 450,- Kč. Finanční prostředky budou využity na podporu sociálních 
služeb poskytovaných naší organizací. Děkujeme všem za účast a podporu 
akce 
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Tříkrálová sbírka 2017

Letošní Tříkrálová sbírka byla výjimečná 
mrazivým počasím a množstvím sněhové 
nadílky. Malí koledníci museli čelit bílé tmě a 
mrazům mnohde dosahující teplotám okolo  
-10°C. Na průběh sbírky to ale nemělo vůbec 
žádný vliv, spíše naopak. Příroda zapadaná 
sněhem jak na obrázku  Josefa Lady skrývala 
v sobě velké kouzlo a koledníci si koledování 
v takové atmosféře patřičně užívali. Jim a 
vedoucím skupinek samozřejmě patří veliké 
díky. Nebýt jich, nebylo by možno obsáhnout 
takové velké území, kam nesli požehnání a 
koledu. 

Upřímné poděkování chceme tímto vyjádřit všem dárcům, výtěžek sbírky 
činil 229 471,- Kč. Velice si Vašich darů vážíme, víme, že mnozí sami 
nemají nazbyt, a přesto přispějí na pomoc druhým. Letošní výtěžek bude 
věnován na dofinancování našich sociálních služeb, které jsou určeny 
seniorům, osobám v krizi a rodinám s dětmi. 

Tříkrálové sbírky se zúčastnilo 36 skupinek a bylo zapečetěno celkem 64 
kasiček. Všem moc děkujeme. 

Poděkování koledníkům

4. března 2017 proběhlo již tradiční poděkování koledníkům Tříkrálové 
sbírky. Každý rok je pro skupinky koledníků Tříkrálové sbírky vyhrazeno 
jedno sobotní odpoledne. Zde mohou všichni, kteří se na Tříkrálové 
sbírce podílejí, vyjádřit své pocity, nápady a poznatky z celého průběhu 
této sbírky. Pro všechny je připraveno drobné pohoštění pár milých a 
děkovných slov a v neposlední řádě malé dárky, které si každý zúčastněný 
za svou pomoc zaslouží. Letošní rok jsme z kapacitních důvodů, oproti 
minulým rokům, museli změnit prostory této akce. Díky ochotě a 
vřelému přístupu paní Jolaně Kutilové z hotelu Zlatá Hvězda byl tento 
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problém vyřešen. Bylo nám zdarma umožněno využít prostory sálu 
hotelu. V průběhu akce jsme si všichni připomněli, jak důležitý je každý 
koledník, a že jen díky obětavosti, chuti a dobré vůli je možno dosáhnout 
dobrého finančního výsledku. 

Ukončení provozu charitního šatníku

Po mnoha letech jsme ukončili činnost charitního šatníku ve Vimperku 
v ulici 1. máje naproti poště. Ochabl totiž zájem občanů přinášet obnošené 
šatstvo, a zmenšovala se tudíž také návštěvnost šatníku. Zřejmě je to 
způsobeno tím, že ve městě jsou rozmístěny kontejnery na opotřebované 
ošacení a že občané mají možnost zbavovat se nepotřebných věcí také 
prostřednictvím sběrného dvora ve Vimperku.

Poděkování patří všem dobrovolnicím, které za dobu existence šatníku 
pomáhaly provoz zajistit. Obětavě se této činnosti věnovaly bez nároku na 
odměnu. Dlouhá léta tak zajišťovaly pomoc těm, kteří z důvodu nedostatku 
finančních prostředků potřebovali ošacení pro sebe nebo pro  své děti. 
Charita po celou tuto dobu hradila měsíční nájem i se službami více jak 
2 000 Kč měsíčně, proto jsme vyhodnotili provoz provoz šatníku již jako 
neekonomický. 

Návštěva prezidenta Diecézní charity České Budějovice 
v Domově klidného stáří Pravětín

V předvánočním čase 18. prosince 2017 navštívil náš domov pro seniory 
v  Pravětíně prezident Diecézní charity České Budějovice JCLic. Mag. 
theol. Stanislav Brožka. Nejprve návštěvu zahájil konáním mše svaté v naší 
kapli, poté jsme se s klienty společně poseděli při svátečním obědě, setkání 
bylo velmi příjemné, každý jsme krátce představili, odkud pocházíme, co 
jsme zajímavého prožili, došlo i na humorné příběhy. Pan prezident nás 
všechny svou návštěvou velice potěšil, máme nač vzpomínat.  
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V. Souhrnné údaje za organizaci v roce 2017
Celkové hospodaření OCH Vimperk v roce 2017
Náklady
Mzdy  18 986 101,00 Kč 
Odvody z mezd  6 589 002,00 Kč 
Odměny - DPP, DPČ  1 436 124,00 Kč 
Dlouhodobý majetek  489 251,00 Kč 
Potraviny  1 729 130,45 Kč 
Kancelářské potřeby  177 477,88 Kč 
PHM  653 676,00 Kč 
Palivo  245 943,00 Kč 
Drobné nákupy  160 276,93 Kč 
Materiál hygienický a 
zdravotnický

 446 347,95 Kč 

Ochranné pracovní pomůcky  32 283,00 Kč 
Energie  373 078,00 Kč 
Vodné, stočné  87 018,00 Kč 
Spoje, internet, telefony  180 578,74 Kč 
Právní a ekonomické služby  340 401,50 Kč 
Vzdělávání pracovníků  419 470,00 Kč 
Opravy  1 066 944,95 Kč 
Cestovné  92 801,00 Kč 
Ostatní náklady (nájemné, SW, 
revize…)

 792 445,85 Kč 

Fond oprav 200 000,00 Kč
Likvidace odpadu  111 839,80 Kč 
Pojistné, bankovní poplatky  288 880,11 Kč 
Odpisy  1 768 505,00 Kč 
Nákup obědů pro pečovatelskou 
službu

 4 550 704,00 Kč 

Náklady celkem  41 218 280,16 Kč 
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Výnosy
Úhrady od zdravotních pojišťoven  9 794 765,18 Kč 
Úhrady – uživatelé služeb 12 486 007,00 Kč 
Příspěvky na péči  4 895 048,00 Kč 
Dotace MPSV  8 515 951,00 Kč 
Dotace KÚ 793 607,00 Kč 
Dotace ministerstva kultury  20 579,16 Kč 
Dotace měst a obcí  2 548 000,00 Kč 
Dotace IP – Evropský sociální fond  936 449,00 Kč 
Nadace Charty 77 (podíl v roce 2017) 139 030,00 Kč
Příspěvek úřadu práce (podíl v roce 2017) 761 672,00 Kč
Tříkrálová sbírka (podíl v roce 2017) 169 936,00 Kč
Dary (podíl v roce 2017) 69 437,64 Kč
Ostatní výnosy (pojistné plnění, úroky …) 80 096,89 Kč 
Výnosy celkem  41 210 578,87 Kč 

Výsledek hospodaření - 7 701,29 Kč 

24%
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Tříkrálová sbírka (podíl v roce 2017)

Dary (podíl v roce 2017)

Ostatní výnosy (pojistné plnění, úroky …)
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Personální zajištění OCH Vimperk 2017
Celkový počet pracovníků zajišťujících služby 115
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 87
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách 
- přepočtený

66,83

Počet pracovníků na základě DPP, DPČ 28
Počet dohod o provedení práce 71
Počet uzavřených dohod o pracovní činnosti 6
Počet uzavřených pracovních poměrů celkem za rok 18
Počet ukončených pracovních poměrů za rok dohodou 5
Počet ukončených pracovních poměrů ve zkušební době ze 
strany zaměstnavatele

1

Počet ukončených pracovních poměrů ve zkušební době ze 
strany zaměstnance

1

Počet ukončených pracovních poměrů uzavřených na dobu 
určitou

4

Počet dohod o změně pracovní smlouvy 30
Počet ukončených pracovních poměrů výpovědí ze strany 
zaměstnavatele

1

Počet ukončených pracovních poměrů výpovědí ze strany 
zaměstnance

2

Mzdové náklady 2016 - 2017 2016 2017
Mzdové náklady celkem 17 397 385 Kč 20 422 225 Kč
Mzdové náklady zaměstnanců 
v pracovním poměru 17 071 230 Kč  18 986 101 Kč

Dohody o provedení práce a 
pracovní činnosti 326 155 Kč 1 436 124 Kč     

Odvody sociálního a zdravotního 
pojištění 5 534 945 Kč 6 589 002 Kč

Ostatní sociální náklady 113 457 Kč 68 613 Kč

Průměrná měsíční mzda 21 693 Kč        23 675 Kč
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VI. Poděkování dárcům, institucím
Přijaté provozní dotace 

Dotace MPSV:       8 515 951,00Kč
Dotace Jihočeského kraje: 793 607,00Kč
Dotace KÚ z ESF: 936 449,00Kč
Dotace - ministerstvo kultury:   20 579,16Kč
Město Prachatice: 900 000,00Kč
Město Vimperk: 670 000,00Kč
Obec Čkyně: 260 000,00Kč
Obec Zálezly: 15 000,00Kč
Městys Strážný: 13 000,00Kč
Obec Stachy: 100 000,00Kč
Obec Zdíkov: 100 000,00Kč
Město Volary: 440 000,00Kč
Obec Bohumilice: 10 000,00Kč
Obec Vacov: 32 000,00Kč
Obec Nicov: 4 000,00Kč
Obec Svatá Maří 4 000,00Kč
Celkem: 12 814 586,16Kč

Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, Jihočeskému kraji, 
Evropskému sociálnímu fondu, ministerstvu kultury a všem obcím a 
městům, za poskytnuté dotace a příspěvky.  
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Přijaté příspěvky a dary:
 
Fyzické osoby a právnické osoby: 92 921,- Kč
Příspěvek úřadu práce 
– doprovázení pěstounských rodin: 761 672,- Kč

Tříkrálová sbírka: 156 607,10 Kč
(65 % výtěžku)

Děkujeme těmto dárcům, sponzorům v roce 2017: 

Agromont Vimperk, s. r. o.
AUTO JAMRA Vimperk
Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY
Hotel Zlatá hvězda Vimperk
SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK
ELEKTROMONT Matějka
p. Vladimír Jiřík, p. Slavingerová, p. Trajerová, p. Václav Hodan, p. Jan 
Šmrha, p. Turek, p. Kůrková, p. Kunešová, p. Kocumová, p. Sýkorová 

 SKI KLUB ŠUMAVA VIMPERK předal opět dar 
z akce „KAŽDÉ ČÍSLO POMÁHÁ“

Oblastní charitě Vimperk byl z rukou předsedy SKI KLUBU ŠUMAVA 
VIMPERK, pana Ing. Karla Hudečka, předán finanční dar ve výši 
10  120,-  Kč z akce „KAŽDÉ ČÍSLO POMÁHÁ“ v rámci lyžařského 
závodu ŠUMAVSKÝ SKI MARATON. Děkujeme.
 
Poradním orgánem je Rada Oblastní charity Vimperk, kterou tvoří 
ředitel, účetní/ekonom a další členové rady, které jmenuje a odvolává 
prezident Diecézní charity České Budějovice na návrh ředitelky OCH 
Vimperk.

Složení Rady OCH Vimperk v roce 2017:
Mgr. Dana Marková, Dana Vidlášová, MUDr. Marie Kučerová, Alena 
Havelková, Ivana Voráčková, Bohumil Vrátný 
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VII. Zpráva auditora 
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