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I. Základní údaje o organizaci
Název:   Oblastní charita Vimperk
Sídlo:  Pravětín 23
  385 01  Vimperk
Zřizovatel: Biskupství českobudějovické
  Biskupská 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/15531/2007  OSVZ/66

Registrace nestátního zdravotnického zařízení domácí péče:
Okresní úřad v Prachaticích – referát zdravotnictví 
č. j.: 15/zdrav/1992
ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
     č. j.: KUJC 32575/2011 OSVZ/9
    ze dne 26. 8. 2011

IČ:   41881133

Bankovní spojení:
  KB Vimperk, 1. Máje 49
  č. účtu: 3472900297/010 
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II. Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
 předkládám Vám výroční zprávu o činnosti Oblastní charity Vim-
perk za rok 2013.
Co vše je za slovy na následujících stránkách skryto, co nemůže být plně 
vystiženo? Co vše nás při naší práci potkalo, kolik uplynulý rok přinesl 
dní všedních plných běžných pracovních úkolů, kolik jsme řešili problé-
mů, kolikrát se nám něco opravdu důležitého podařilo, kolik jsme zažili 
okamžiků, kdy jsme si uvědomovali, že naše činnost má opravdu  smysl.
 Při naší práci se setkáváme většinou s lidmi nemocnými, s lidmi, 
kteří prožívají poslední etapu svého života, i s lidmi, kteří jsou zdraví, ale 
přesto neví, jak dál. Pro ty všechny jsou určeny naše služby.  
 Děkuji všem zaměstnancům za obětavou práci, která není stále 
ještě dostatečně ohodnocena, děkuji všem vedoucím pracovníkům, že 
zvládli náročné úkoly v tomto roce, děkuji všem poskytovatelům dotací 
či grantů: Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu vlády ČR, Jihočes-
kému kraji, Ministerstvu kultury ČR, městu Prachatice, městu Vimperk, 
městu Volary, obci Čkyně, obci Stachy, obci Zdíkov, obci Lčovice, obci 
Zálezly, obci Bohumilice, obci Vacov, obci Nicov a Sv. Maří. Dále děkuji 
všem individuálním dárcům, kteří nám finančně přispěli na činnost. Dě-
kuji panu faráři Mgr. M. Pulcovi, jáhnovi panu J. Filipovi a paní Viktorii 
Předotové za zajišťování duchovních služeb v našem domově pro seniory, 
dále děkuji všem dobrovolníkům, kteří docházeli za klienty v domově pro 
seniory nebo se podíleli na doučování dětí ve Službě pro rodiny s dětmi.

Mgr. Dana Marková
ředitelka Oblastní charity Vimperk
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III. Z historie charity ve Vimperku

 Charita ve Vimperku začala fungovat v roce 1990. Nejprve po-
skytovala 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 po-
skytovanou 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 pro-
vozovala denní stacionář pro seniory ve Vimperku v prostorách domu 
s pečovatelskou službou, od roku 2002 pak v objektu Domova klidného 
stáří v Pravětíně. Od ledna 2002 byla zvýšena kapacita domova pro se-
niory 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 Čkyňsku, Zdíkovsku, Stašsku, v Prachaticích a ve Volarech. 
V roce 2007 vznikly dva nové projekty určené rodinám s dětmi (mateř-
ské centrum a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Působnost 
domácí péče se rozšířila po celém bývalém okrese Prachatice, změnil se 
také název organizace na Oblastní charita Vimperk.  Pečovatelská služba 
je postupně stále rozšiřována do dalších obcí, které projeví o službu, roz-
šířena byla pečovatelská služba v těchto dalších obcích: Nové Hutě, Vacov, 
Nicov, Buk, Šumavské Hoštice, Sv. Maří, Žárovná a Kosmo.
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IV. Činnost v roce 2013

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./fax:    388 412 738
Kapacita:   36 lůžek

Domov pro seniory v Pravětíně má na rozdíl od jiných zařízení tohoto 
typu pouze 36 lůžek a nachází se na okraji malé obce obklopen krásnou 
šumavskou přírodou. 
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 Kapacita 36 lůžek a umístění domova uprostřed přírody, to jsou 
dvě důležité přednosti, které umožňují klidný život našim uživatelům. 
Dbáme na to, aby služby poskytoval dostatečný počet pracovníků, aby 
byla péče kvalitní, odpovídala individuálním potřebám každého a umož-
ňovala péči beze spěchu. 
 Kromě základních služeb spojených s ubytováním a stravováním 
pracujeme s konceptem bazální stimulace (podstatou jsou vhodné doteky 
a speciální postupy při běžné péči, při hygieně, zklidňující či povzbuzující 
masáže)m zajímáme se o biografii každého uživatele a snažíme co nej-
více přiblížit život v zařízení tomu, na co byl člověk zvyklý doma.  Tak 
například chceme, aby člověk mohl vstávat, kdy chce, aby se nasnídal, 
naobědval či navečeřel v době, kdy mu to vyhovuje, a dle jeho přání či po-
třeb ve svém pokoji nebo v jídelně. Jídelny máme i v tak malém zařízení 
dvě, což přispívá vzhledem k počtu osob, které se stravují v jídelně, také k 
rodinnější atmosféře u stolu. Zachováváme drobné oblíbené rituály, kte-
ré připomínají domov, jako např. kakao, teplé mléko či čaj před spaním 
apod.

  Pracujeme s konceptem bazální stimulace

Untitled-1.indd   9 12. 6. 2014   19:37:56



10

 Pečujeme o osoby, které se velmi těžko pohybují, které jsou upou-
tané na lůžko či na invalidní vozík. Více jak polovina našich uživatelů má 
problémy s orientací, snažíme se využívat při péči metody validace, kte-
rou využíváme při komunikaci, kdy plně respektujeme uživatele a usilu-
jeme o to, aby mu byla zachována důstojnost v každé situaci. Tyto metody 
práce umožňují uživatelům s poruchami orientace cítit se co nejlépe. Vy-
užíváme i metodu smyslové aktivizace podle Lore Wehner (pomocí vůní, 
známých předmětů aktivizujeme smyslové vnímání, vzpomínky, jedná se 
o formu zážitkové terapie).
 Domov má pověst zařízení, kde je poskytována kvalitní péče, pří-
jemné a klidné prostředí a kde pečuje o klienty vlídný personál.
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 Každý rok se snažíme vylepšovat a obnovovat i materiální pod-
mínky v domově.  V roce 2013 se nám podařilo zlepšit podstatně interiér 
domova (výměna lina ve všech pokojích, nová malba i dekorace ve všech 
pokojích i ve společných částech, vybavena byla nová terapeutická míst-
nost, vyměněny byly všechny vchodové dveře a byly zabezpečeny před 
vniknutím cizích osob všechny přístupové cesty do domova).

 Služby v domově jsou určeny seniorům, kteří potřebují pravidel-
nou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou 
část dne a jejichž potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatel-
ské či jiné sociální služby nebo rodiny. Přijímáme seniory se zdravotním 
postižením tělesným, smyslovým i psychickým. Přijímáme i osoby trpící 
různým stupněm demence, přijímáme i nemocné s Alzheimerovou cho-
robou. 

Untitled-1.indd   12 12. 6. 2014   19:38:05



13

 Nechceme být jen "zařízením", které zajišťuje nezbytné životní po-
třeby. Jsme rádi, když se nám podaří to, že se uživatel cítí u nás ne jako 
doma (to není možné), ale jako v novém domově, kam se  musel  přestěho-
vat, ale je tu teď doma, má kolem sebe sice nové, ale teď už známé a vlídné 
tváře, na návštěvu za ním chodí jeho nejbližší a má tu takové pohodlí a 
zázemí, jaké právě v této životní etapě potřebuje.

Zařízení poskytuje tyto služby:

•	 ubytování v jednolůžkových či dvoulůžkových pokojích, součástí 
služby je i praní a žehlení veškerého prádla (ve vlastní prádelně) a 
úklid (dbáme na čistotu a příjemné prostředí) 

 Většina pokojů má vlastní sociální zařízení, některé mají balkon. 
Pokoje jsou vybavené nábytkem – polohovací lůžko, noční stolek, skříň, 
židle, křeslo, komoda, polička, lampička. Uživatel si může pokoj vybavit 
vlastními předměty, které mu připomínají domov (vlastní křeslo, obráz-
ky, dekorativní předměty …). Dále je možné mít na pokoji vlastní televizi, 
rádio, ledničku, rychlovarnou konvici apod.

•	 celodenní stravování – připravujeme 5 jídel denně ve vlastní kuchyni
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – při obléká-

ní, při pohybu, orientaci …
•	 pomoc při osobní hygieně – ráno a večer, dle potřeby i během dne
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•	 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – pomoc při 
zapojování do společenského a kulturního dění v domově i mimo něj, 
podporujeme co nejčastější kontakty s rodinou 

•	 sociálně terapeutické činnosti – směřující k uchování a rozvíjení do-
savadních schopností

•	 aktivizační činnosti – umožňujeme každému věnovat se svým záli-
bám či se společně setkávat a věnovat se oblíbeným a tradičním čin-
nostem podobně jako v běžném životě

•	 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí – dle potřeb každého v případě ohrožení nějaké-
ho práva, obstarávání drobných nákupů, záležitostí při styku s úřady, 
institucemi apod.

 Snažíme se, aby naši klienti nežili odtrženi od všeho, co provázelo 
jejich život. Proto s nimi slavíme svátky a připomínáme si různé tradice, 
klienti se pak mohou vrátit ve vzpomínkách do dob, kdy byli mladí, kdy 
se veselili a byli šťastní. Nové teorie v oblasti péče o seniory ukazují, že 
vzpomínání je pro člověka ve stáří přirozené a většinou velmi příjemné a 
dokonce někdy léčivé. Při oslavách různých svátků během kalendářního 
roku pomáháme procvičovat klientům paměť a orientaci v tom, jaký je 
den, jaké je období.
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 Každý uživatel může přizpůsobit trávení volného času svým po-
třebám. Může vstávat i chodit spát, kdy chce, může trávit volný čas v sou-
kromí na pokoji, číst si, sledovat televizi, poslouchat rádio, věnovat se 
ručním pracem. Kdo má radši společnost, může se účastnit různých akti-
vit v domově (luštění křížovek, společné čtení, posezení u kávy, posezení 
s harmonikou, ruční práce, promítání filmů, malování, pečení domácího 
pečiva apod.).
 Návštěvy mají možnost přicházet do domova v jakoukoli dobu, 
jsme otevřeni všem.

Uživatelé mohou využívat další prostory v domově, kde se mohou vzá-
jemně setkávat, trávit čas s příbuznými či známými, v případě příznivého 
počasí je příjemné posezení na venkovní terase. V domově dbáme na čis-
totu, příjemné prostředí, pěstujeme hodně květin pro radost. 

Umožňujeme každému prohlídku zařízení i možnost pobytu 
„na zkoušku“.
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 Počet pracovníků v domově odpovídá potřebám našich klientů, 
během dne se stará jedna pečovatelka o 6 klientů, naším cílem je mít do-
statek času na každého, abychom se mohli přizpůsobit jeho tempu i po-
třebám, ošetřovatelskou péči zajišťuje v každé směně kvalifikovaná zdra-
votní sestra.
 V domově samozřejmě zajišťujeme i nezbytnou ošetřovatelskou 
péči dle indikace lékaře. Jedná se zejména o monitoring pacienta (sledo-
vání biologických funkcí – změření krevního tlaku, pulsu, dechu, tělesné 
teploty), podávání léků, aplikaci injekcí, odběry krve na vyšetření, péče o 
permanentní katetr, ošetření stomií, ošetřovatelská rehabilitace (kondiční 
cvičení, dechová cvičení, nácvik chůze, nácvik soběstačnosti, sebeobslu-
hy, prevence kontraktur, tromboembolických, oběhových a plicních kom-
plikací), převazy, léčba bolesti apod.

Kalendář akcí v domově v roce 2013

  23. 1.   Písně Karla Hašlera
  11. 2.   Masopust
    8. 3.   oslava MDŽ
    8. 4.   harmonika s oslavou narozenin
    6. 5.   harmonika s oslavou narozenin 
  31. 5.   pouť v domově 
  16. 7.   výlet do středověkého vodního mlýna v Hoslovicích
  29. 8.   promítání s panem Hoškem ( Šumava, Sardinie)
  16. 9.   harmonika s oslavou narozenin
  28. 9.   pouť v Budilově
21. 10.   harmonika s oslavou narozenin
21. 11.  harmonika s oslavou narozenin
  5. 12.   Mikuláš
11. 12.   adventní vystoupení dětí z MŠ Vlachovo Březí
16. 12.   posezení s harmonikou 
19. 12.   vánoční zvyky 
24. 12   slavnostní Štědrý večer – společná večeře
31. 12   silvestrovské posezení s harmonikou

Dále každý týden kino, dopolední programy 
(pečení, čtení, cvičení, bohoslužba …)
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Uživatelé služby
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Ekonomické údaje 2013
Dům klidného stáří Pravětín
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Pečovatelská služba

 Pečovatelská služba umožňuje osobám se sníženou soběstačností 
žít ve své domácnosti, zajišťuje:
•	 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 hy-

gienu (pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči 
       o vlasy, nehty)
•	 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka jídla, po-

moc při přípravě jídla a pití)
•	 pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, po-

chůzky, praní a žehlení prádla)
•	 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do 

školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady)

 Služba je určena lidem, kteří mají sníženou soběstačnost v zá-
kladních životních dovednostech z důvodu věku, nemoci či zdravotní-
ho postižení a potřebují tedy podporu při zabezpečení životních potřeb 
(biologických, psychických, sociálních či duchovních), služba je určena 
také rodinám, jejichž člen je zdravotně znevýhodněn či rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
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 Službu mohou využívat tedy nejen senioři, ale mladší osoby se 
sníženou soběstačností, osoby potřebující krátkodobou pomoc např. v 
době nemoci.

 Služby jsme poskytovali ve vymezeném čase v domácnostech či v 
zařízeních sociálních služeb v těchto městech (obcích):
Vimperk, Prachatice, Volary, Čkyně, Zdíkov, Stachy, Nové Hutě, Lčovice, 
Zálezly, Bohumilice, Vacov, Nicov, Sv. Maří, Šumavské Hoštice, Buk, Žá-
rovná. 

Služby  jsme poskytovali také v příslušných spádových obcích.

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 so-

ciálnímu vyloučení uživatele služby
•	 poskytovat pečovatelskou službu v úzké součinnosti s ošetřovatelskou 

domácí péčí 

 Pracovníci pečovatelské služby postupují dle zavedených standar-
dů kvality. Každého zájemce nejprve informujeme o poskytovaných služ-
bách, o úhradách za služby, zjišťujeme potřeby každého zájemce. Služba 
je pak poskytována na základě podepsané smlouvy. Službu s každým uži-
vatelem v  pravidelných intervalech plánujeme tak, aby mu byla „ušita na 
míru“. Při poskytování služby dbáme na ochranu práv uživatelů. Pracov-
níci v sociálních službách se dále vzdělávali, byla jim zajištěna podpora 
nezávislého odborníka. Organizace vyhodnocovala též kvalitu poskyto-
vané služby.
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Projekt v rámci pečovatelské služby: Aktivně ve stáří

 Projekt navazoval na registrovanou pečovatelskou službu. Cílovou 
skupinou byli senioři, kterým je poskytována pečovatelská služba. Projekt 
rozšiřoval činnosti pečovatelské služby nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. 

Realizované aktivity: 

24. 1. 2013 – Vzpomínky na Karla Hašlera – další pokračování vzpomí-
nek na Karla Hašlera v podání pana Karla Šedivého
26. 2. 2013 – Literární kavárnička – příjemné odpoledne při kávě spojené 
s předčítáním a zajímavým povídáním s paní. Mgr. Hanou Tesařovou
27. 3. 2013 – Vítání jara – výroba velikonoční výzdoby a vzpomínky na 
Velikonoční tradice společně s paní Zuzanou Macorlíkovou 
18. 4. 2013 – Filmové písničky – procházka filmovou a televizní hudbou 
20. let 20. století v podání pana Šimona Pečenky
9. 5. 2013 – Den matek – zajímavé odpoledne společně s MO Svazu těles-
ně postižených Prachatice
3. 6. 2013 – Kratochvíle s lilií – prohlídka zámku vyzdobeného rozkvetlý-
mi liliemi  ve spolupráci  s MO Svazu tělesně postižených Prachatice 
18. 7. 2013 – Letní dílnička – příjemné posezení a výroba dárku – kytičky 
z organzy pod vedením  paní Zuzany Macorlíkové
24. 9. 2013 – Laminování – laminování fotografií, oblíbených obrázků a 
vytvoření kalendářů na rok 2014 
21. 10. 2013 – Psychoterapie - Cesty k sobě – léčivé doteky – setkán í s 
Mgr. Květou Kadlecovou – ukázky cviků a doteků k zlepšení psychické 
kondice
26. 11. 2013 – Vánoce 2013 – příprava na vánoce a výroba adventních 
věnců
3. a 4. 12. 2014  - Vánoční besídky – posezení ke konci roku spojené s 
kulturním a hudebním vystoupením dětí z MŠ Skalka Prachatice, dětí z 
DDaM v Prachaticích
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 Pečovatelská služba Oblastní charity Vimperk úzce spolupracuje s 
vlastní  ošetřovatelskou službou. Jedná se o vlastní nestátní zdravotnické 
zařízení poskytující v domácnosti ošetřovatelské úkony podle indikace lé-
kaře. Na rozdíl od pečovatelské služby je tato péče hrazena ze zdravotního 
pojištění na základě smluv s 5 zdravotními pojišťovnami. 
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Ekonomické údaje za jednotlivá střediska 
pečovatelské služby v roce 2013
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Charitní ošetřovatelská služba /home care/

 Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení domácí péče. Zajišťovali 
jsme ošetřovatelské 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 ses-
try. Není to služba určená jen seniorům. Může ji předepsat lékař i mlad-
šímu pacientovi, který je např. po operaci, který má vážné zdravotní zne-
výhodnění, jež mu znemožňuje docházet do zdravotnického zařízení.
 V roce 2013 jsme v domácí péči ošetřily celkem 461 pacientů, z 
toho 336 žen, 125 mužů  a jedno děcko. Oproti roku 2012 strávit poslední 
dny života doma. Péče byla z tohoto důvodu v roce 2013 náročnější. Ses-
try domácí péče musely řešit obtížné situace, mnohdy v ne zcela vyhovu-
jících bytových podmínkách. Musí jednat nejen s pacientem, ale zejména 
s jeho rodinou, která často nemoc snáší hůř. Zcela mimořádná byla pak 
péče o dvanáctiletého těžce nemocného chlapce, který byl trvale upoután 
na lůžko a byl neustále napojen na umělou plicní domácí ventilaci. Sest-
ry zde sloužily  v osmihodinových denních směnách, péče byla náročná 
nejen fyzicky ale zejména psychicky. Jednalo se o mimořádně náročnou 
péči, která ale umožnila rodině postarat se o milované dítě doma až do 
jeho posledních chvil. 
 Mezi nejčastější zdravotní úkony v domácí péči patří: aplikace in-
jekcí, měření tlaku, hladiny cukru v krvi, odběry krve, ošetřovatelská re-
habilitace, ošetření stomií, permanentního katetru (cévky), převazy ran, 
ošetření bércových vředů, aplikace parenterální terapie (infúze) pro zajiš-
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tění hydratace, energetických zdrojů, léčba bolesti – péče o epidurální či 
spinální katetr. Zajišťovali jsme zdravotní péči i pacientům v terminálním 
stadiu nemoci. 
 Ošetřovatelská domácí péče je určena lidem se sníženou soběstač-
ností, 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 pacienta. Služba je důležitá z hlediska prevence 
závažných onemocnění a následné hospitalizace. 

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

Přehled všech poskytovaných úkonů:

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

•	 odběry biologického materiálu – krve (ze žíly, z prstu), moči, výtěry z nosu, 
krku, z rány – zajištění odvozu do laboratoře

•	 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 chů-

ze, nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, prevence kontraktur, tromboembo-
lických, 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, energetic-

kých zdrojů, léčba bolesti – péče o epidurální či spinální katetr
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Služba pro rodiny s dětmi

 Službu poskytuje Oblastní charita Vimperk na základě registrace 
od roku 2007. Během těchto 7 let byla služba postupně rozšiřována, nej-
prve fungovala jen v rámci města Vimperk, postupně díky pořízení slu-
žebního vozidla byla rozšířena i do okolních obcí a do Volar. Díky dlou-
hodobým zkušenostem a neustálému vzdělávání pracovníků se sociální 
služba stále zkvalitňuje.
 Nejčastěji pomáháme rodinám s dětmi řešit problémy v těchto 
oblastech: dluhy, ztráta bydlení, nezaměstnanost, výchova a vzdělávání 
dětí, péče o domácnost, vztahy a komunikace mezi rodiči, vztahy mezi 
rodiči a dětmi, problémy se závislostmi apod.
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 Poskytované činnosti napomáhají rodinám s dětmi předcházet 
krizovým situacím, jako je rozpad rodiny, odebrání dětí z rodiny, opako-
vání ročníku základní školy u dětí, zadlužení rodiny či exekuce. Obracejí 
se na nás i členové rodin jako jednotlivci, často nás oslovují tehdy, když 
mají nějaké vážné problémy (pocity smutku, deprese, úzkosti, pocit be-
znaděje, ztráta smyslu života, sebevražedné úmysly v důsledku nezvládá-
ní krize, strach a obavy, potíže ve vztazích a v komunikaci v rámci rodiny, 
na pracovišti, s přáteli, prožití traumatického zážitku, potíže v sexuálním 
životě). Jedná se o problémy, které znemožňují člověku prožívat plnohod-
notný život, což se projevuje na fungování celé rodiny. 
Často řešíme problémy samotných dětí, které k nám přivedou rodiče, ně-
kdy přicházejí děti samy, a to v situacích, kdy potřebují řešit vztahy s vrs-
tevníky, vztahy v rodině, neprospěch ve škole, záškoláctví, agresi, lhaní, 
šikanu, krádeže, závislosti nebo sklony k sebepoškozování. Další skupi-
nou, která vyhledává naší službu, jsou adolescenti a dospívající, jsou to 
zejména studenti vimperských středních škol, ti často nezvládají bez pod-
pory vztahy v partnerství, vztahy s rodiči, vztahy s vrstevníky, nechtěnou 
graviditu, závislosti … 
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Pozn. Některé rodiny využívají více druhů činností, které nabízí naše soci-
ální služba. Potravinová pomoc je vydávána potřebným rodinám, ale také 
jednotlivcům, kteří nejsou uživateli naší služby.

Nejčastěji poskytované činnosti:

Pomoc s bydlením - rodinám, které ztratily  bydlení nebo jim hrozí, že 
v nejbližší době dojde ke ztrátě bydlení, pomáháme zajistit bydlení nové. 
Pomáháme s hledáním nového bydlení, v krajním případě i v ubytovnách 
nebo v azylových domech. Dále poskytujeme podporu při vyřizování pří-
spěvku či doplatku na bydlení.

Příklad z praxe: Rodiče, kteří nejsou schopni vychovávat své děti, z ne-
dbalosti přišli o pronajatý byt. Nemohli si podat žádost o městský byt z 
důvodu, že ani jeden zde nemá trvalé bydliště. Většina soukromých pro-
najímatelů požadovala kauce za pronájem bytu, rodina neměla dostatek 
finančních prostředků na úhradu kauce a nájemného zároveň. Situace 
byla složitá, rodina měla krátkou lhůtu na vystěhování z původního pro-
najatého bytu a neměla finanční prostředky.  Pomohli jsme rodině nalézt 
pronájem bytu, kde majitel nepožadoval kauci. Dále jsme rodinu podpo-
řili při vyřizování úředních záležitostí s tím spojených, také jsme rodině 
byli nápomocni při stěhování do nového bytu.  
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Pomoc s hospodařením - rodiny, které jsou zadlužené a neví jak hospo-
dařit, jak nakládat s penězi, jak nakupovat, jak si vytvořit měsíční rozpo-
čet, také využívají naši pomoc. Společně každý měsíc sečteme příjmy a 
výdaje, rodina si na základě toho vytvoří finanční rozpočet na daný mě-
síc. Radíme rodinám, jak ušetřit, jak levněji nakoupit, uvařit, co je důleži-
té zaplatit, za co zbytečně nevydávat peníze. 

Příklad z praxe: Služby jsme poskytli rodině, která měla dluhy, nezvládala 
vše splácet, měla exekuce na mzdu a zároveň nezvládala pravidelně platit 
nájemné za pronajatý byt. Celkově rodinu finanční situace velice zatěžo-
vala, docházelo k hádkám mezi rodiči a k úvahám o rozpadu – rozvodu  
manželství. Pomohli jsme rodině zorientovat se v tom, jaké mají veškeré 
pohledávky a dlužné částky, poté jsme společně zmapovali příjmy a vý-
daje, naplánovali průběh hospodaření. Rodině se podařilo kontaktovat 
několik exekutorů a dohodli se na splátkách dlužných pohledávek. 

Pomoc rodičům při péči a výchově dětí – pomáháme rodičům, kteří 
nezvládají výchovu dětí nebo péči o ně. Pomáháme i matkám, které se 
připravují na porod a na péči o narozené dítě. Radíme, jak s dítětem jed-
nat, komunikovat, jak se k němu chovat, jak řešit případné konflikty či 
problémy. Dále radíme rodičům, jak si s dětmi hrát, jak trávit volný čas, 
jak je připravovat na vstup do školy a jak zvládat školní přípravu. 

Příklad z praxe: Rodiče, kteří se snažili o návrat svých dětí z dětského 
domova, spolupracovali s naší službou. Následně podali návrh k soudu o 
svěření dětí zpět do jejich péče. Soud návrhu vyhověl. Rodina znovu za 
naší pomoci začala fungovat.  Společně s rodiči jsme řešili, jak děti vycho-
vávat, jak se o děti starat, jak je připravovat na vstup do základní školy a 
jak zajišťovat školní přípravu.  

Pomoc s výchovnými problémy dětí – rodičům pomáháme formou rady 
a analýzou určitých situací, jak s dítětem jednat, jak se k němu chovat. Po-
máháme rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé 
sociální situace, kterou rodiče řešit neumějí, nechtějí a nebo nezvládají. 
Většinou se u těchto dětí projevuje patologické chování (záškoláctví, lha-
ní, krádeže, návykové látky, sklon k závislostem).
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Příklad z praxe: O pomoc požádala matka patnáctiletého chlapce, který ji 
neposlouchal, odmítal chodit do školy, neustále unikal do nemoci, byl ag-
resivní, nekomunikoval, neměl kamarády a čas trávil pouze na sociálních 
sítích. Matka měla pocit, že sama výchovu syna nezvládne, byla vyčer-
paná, unavená, ustaraná. Matku jsme psychicky podpořili, s nezletilým 
synem jsme začali pracovat přímo doma v jeho prostředí. Následně jsme 
zjistili, že nezletilý je plný vzteku, agrese, že mu zemřel otec před několi-
ka lety a on nebyl schopný vyrovnat se s touto skutečností. S nezletilým 
jsme pracovali formou terapeutických technik, zároveň jsme pracovali s 
matkou a společně přicházeli na to, jak určité situace řešit. Matka velice 
dobře spolupracovala a celé situace v rodině se změnila. Nezletilý chodí 
pravidelně do školy, je veselý, má zájem o dění v rodině, našel si nové zá-
jmy, tráví čas se spolužáky, respektuje matku a dokonce projevuje své city. 

Dluhové poradenství – pomáháme rodinám řešit jejich dluhovou pro-
blematiku. Vysvětlujeme obsah korespondence od soudu, věřitelů či od 
exekutora. Společně hledáme nejlepší možné řešení jejich finanční situa-
ce. Učíme je komunikovat s exekutory a věřiteli, dohodnout si splátkové 
kalendáře, informujeme je o možnosti podat žádost k soudu o oddlužení 
rodiny.

Pomoc při jednání s úřady – pomáháme uživatelům při jednání na úřa-
dech, a to nejen tím, že s uživatelem úřad navštívíme (psychická pod-
pora), také ho před jednáním na rozhovor s úředníkem připravíme, a to 
formou nácviku. 

Pomoc a podpora při hledání zaměstnání – pomáháme uživatelům na-
jít vhodné zaměstnání, radíme, kde zjistit informace o nabídkách práce, 
pomáháme s psaním životopisu, motivačního dopisu či osobního dotaz-
níku. Nacvičujeme komunikaci s potencionálním zaměstnavatelem. 

Sociálně terapeutické činnosti - napomáhají k odstraňování psychic-
kých poruch, fobií, traumat, psychických bloků, potíží v oblasti sociál-
ních vztahů, pomáhají porozumět příčinám životních problémů, kterými 
prochází nejeden z nás. Zde je několik příkladů potíží, s nimiž se na nás 
lidé často obracejí:
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Příklad z praxe: Manželé, kteří jsou rodiči dvou dospívajících dětí, po-
žádali o pomoc naši službu s tím, že je posílají jejich děti, aby začali svůj 
špatný, nefunkční vztah řešit. Společně jsme pracovali formou párové te-
rapie, manželé se naučili znovu společně komunikovat, respektovat se, 
trávit společně volný čas. Dnes manželé, kteří viděli jako jediné řešení 
rozvod, jsou spokojeni a mají zpět svoji funkční rodinu. 

Příklad z praxe: Manželé, kteří měli problém v komunikaci, nezvládali 
společný život, vyhledali odbornou manželskou poradnu, ale  stále měli 
pocit, že jim není pomoci, že nedokážou fungovat, požádali na základě 
doporučení o pomoc naši službu. Pracovali jsme formou párové i indivi-
duální terapie a celá situace se zlepšila.  

Krizová intervence – je to forma pomoci, kterou využívají lidé, kteří jsou 
v nepříznivé krizové situaci, při které jsme schopni poradit a pomoci. 
Tato pomoc musí proběhnout okamžitě po stresové, zátěžové situaci, kdy 
člověk nezvládá sám najít řešení a nedokáže se sám vyrovnat se vzniklou 
situací.

Příklad z praxe: Student střední školy, s kterým se rozešla dívka, situaci 
nezvládal, nešel na vyučování, s nikým nechtěl mluvit, chtěl si ublížit, ne-
viděl už smysl života. Poskytnuta krizová intervence a následně sociální 
terapie. Chlapec situaci zvládl, pokračuje ve studiu a má novou dívku. 

Příklad z praxe: Studentka (18 let), která měla doma špatné zázemí, rodi-
na byla ve špatné finanční situaci, rodiče se o ni nechtěli starat, nechtěli 
financovat  její dojíždění do školy, nechtěli jí platit stravu, měla pocit, 
že život sama bez podpory nezvládne. Dívka se na nás obrátila, poskytli 
jsme ji krizovou intervenci. Následně jsme navštívili rodinu, situace byla 
vyřešena, dívka byla ubytována v domově mládeže. 

Pomoc psychologa – je určena dětem, které jsou z méně podnětného pro-
středí, mají chybné sociální návyky nebo pomoc využívají děti s ADHD. 
Toto poradenství umožňuje dětem zvýšit schopnost koncentrace, sebeří-
zení a sociální kompetence. Díky tomu jsou děti schopny zvládat školní 
zátěž a lépe se zařadí do školního kolektivu. 
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Speciální pedagog pomáhá se školní přípravou a doučováním, pomáhá 
dětem, které mají problémy zvládat školní učivo, pracujeme s dětmi, které 
mají specifické poruchy učení (např. dyslexii). Učíme rodiče, jak s dětmi 
doma pracovat, jak se připravovat na další výuku. V rámci lepšího zvládá-
ní výuky u jednotlivých dětí samy kontaktujeme školu či třídního učitele. 
Pomáháme také dětem, které nepostoupí do vyššího ročníku a připravují 
se na opravné zkoušky. 

Při doučování dětí pomáhají též dobrovolníci z řad studentů.

Potravinová pomoc – je poskytována rodinám a osobám, které se ocitly 
v hmotné nouzi. Potravinová pomoc byla poskytována z humanitární-
ho skladu Diecézní charity České Budějovice. Poskytovali jsme převážně 
mouku, těstoviny, cukr nebo sušené mléko.  

 Provozní doba služby:

 pondělí:  7:30 – 16:00
 úterý:   7:30 – 18:00
 středa:   7:30 – 18:00
 čtvrtek:  7:30 – 18:00
 pátek:   7:30 – 16:00

Po dohodě s uživatelem je možno poskytnout službu i mimo tuto dobu.

Služba je poskytována ambulantně nebo terénní formou 
přímo v domácnosti rodiny. 

Cíle služby
•	 všestranný rozvoj dětí v rodinách, které se dlouhodobě ocitly  v nepří-

znivé sociální situaci
•	 posílení rodičovských schopností a odpovědnosti
•	 správné vedení a udržování domácnosti
•	 začleňování rodin ohrožených sociálním vyloučením
•	 stejné šance dětem bez ohledu na sociální postavení
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•	 zvýšení úspěšnosti dětí ze znevýhodněného prostředí ve škole, dosa-
žení nejvyšší možné odborné kvalifikace (i formou vysokoškolského 
studia) 

•	 smysluplné trávení volného času dětí ze sociálně znevýhodněných ro-
din

•	 vedení řádného způsobu života

Cílová skupina
•	 rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociál-

ní situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat (bydle-
ní, hospodaření, dluhy, nezaměstnanost, péče o dítě …)

•	 rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku negativních jevů 
(narkomanie, kriminalita, prostituce, cílená nezaměstnanost a závis-
lost na dávkách státní sociální podpory …)

•	 rodiny s dětmi, které nemají v důsledku nepříznivé situace rodiny 
možnost aktivně a zajímavě trávit volný čas

•	 rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením
•	 děti v nepříznivé sociální situaci (problémové vztahy v rodině, rozvrat 

rodičů, ztráta jednoho z rodičů, neprospěch ve škole, problémy s vrs-
tevníky, s dospělými …)
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Projekt Roma star

 Oblastní charita Vimperk zajišťuje činnost tanečního souboru 
Roma Star ve Volarech již druhým rokem. Taneční soubor se schází  pra-
videlně jednou týdně v  pronajaté hale ve Volarech, a to vždy v neděli od 
14:00 hod. do 16:00 hod. Jeden z rodičů romských dětí sám připravuje 
taneční choreografii a vybírá vhodné romské písně. Soubor má celkem 16 
členů, z toho 15 dívek a 1 chlapce.
 Romské děti se během zkoušek a tanečních vystoupení  chovají 
vždy velmi ukázněně a poslušně. Navzájem se podporují a motivují k lep-
ším tanečním výkonům.
 Pracovnice Oblastní charity Vimperk zajišťují vystoupení, různé 
akce, které jsou pro dětské tanečníky největší odměnou. Děti při vystou-
peních zažívají pocit důležitosti, uznání a pocit přijetí publikem, které je 
vždy odmění potleskem. Během tanečních zkoušek, vystoupení a akcí se 
snažíme působit na děti tak, aby si vytvářely lepší životní návyky a uměly 
se chovat ve společnosti.
Dne 18. 5. 2013 se uskutečnila „romská taneční soutěž“ v Táboře. Této 
akce se zúčastnilo celkem 6 souborů z jižních Čech včetně souboru 
Roma star z Volar.
Dne 18. 6. 2013 se soubor zúčastnil akce nazvané „Tvůrčí dílny“, která se 
konala v Prachaticích v místní základní škole. Děti na této akci ukázaly 
své taneční choreografie a následně do tanečního vystoupení zapojily i 
žáky ZŠ.
Dne 27. 6. 2013 jsme uspořádali akci „Vítání léta“. Společně s dětmi jsme 
připravili a zapálili táborák, upekli vuřty a zahráli spousty venkovních 
her. Na závěr nám děti ze souboru zatančily a  poděkovaly za vydařený 
den, který se jim líbil.
Dne 27. 7. 2013 vimperský soubor Romano Jiloro pořádal v prostorách 
vimperského zámku akci s názvem „Romský den“. Celkem se zúčastnily 
4 soubory včetně našeho souboru z Volar. Proběhlo několik soutěží, z 
nichž nejzajímavější byla soutěž o nejlepší čardáš. I přes to, že se soubor 
neumístil na předních místech, děti jely domu spokojené a plné zážitků.
Dne 18. 8. 2013 se soubor zúčastnil akce „Volarské slavnosti dřeva“. Bě-
hem dne několikrát taneční soubor vystoupil se svými tanci a soubor 
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zazpíval i několik písní. Této akce se zúčastnilo mnoho lidí, zejména z 
majoritní společnosti, kteří si společně s Romy i zatančili. 
Dne 14. 9. 2013 taneční soubor vystoupil na „Podzimních městských 
slavnostech“ v Prachaticích. Taneční soubor vystoupil přímo na náměstí, 
kdy většinová společnost měla možnost poznat romskou kulturu, tradi-
ce i vidět Romy v jiném světle. Veřejnost mohla vnímat, že Romové mají 
také své zájmy, záliby a plní svůj volný čas smysluplně.
Dne 21. 9. 2013 soubor vystoupil v Třeboni na akci s názvem „Festival 
zdraví“. Děti na této akci strávily celý den a měly možnost shlédnout i 
vystoupení ostatních účastníků akce. 
Dne 24. 9. 2013 soubor vystoupil v MěKS ve Vimperku na akci s názvem 
„Týden charity“, prezentoval zde velice pěkně naši činnost. 
Dne 1. 12. 2013 jsme pro děti přichystali mikulášskou nadílku, kterou 
jsme uskutečnili jako překvapení během zkoušky souboru ve Volarech. 
Pro děti jsme zakoupili mikulášské balíčky se sladkostmi. Děti byly pře-
kvapené a měly radost z nadílky. Každé dítě nám předneslo básničku 
nebo zazpívalo písničku. Na závěr nám ukázaly nový nacvičený tanec, 
dětem se akce velice líbila.

 V roce 2013 jsme zařídili členům souboru nové taneční kroje, 
ze starších už děti vyrostly a také noví členové neměli stejné oblečení. 
Z ušitých krojů měl soubor velikou radost a využije je při mnoha vystou-
peních zase v příštím roce. 
 Volarsko je považováno za vyloučenou romskou lokalitu, vysky-
tují se zde obecně známé problémy takovýchto lokalit. Proto právě zde je 
vhodné podpořit pozitivní aktivity Romů. 
 Romské děti nemají kromě tohoto projektu téměř žádné možnos-
ti využívat smysluplně volný čas. Rodiče jim nezaplatí zájmové kroužky, 
které jiné děti ve městě mohou navštěvovat. 
 Během tanečních zkoušek, organizačních setkání, cest na vystou-
pení a během veřejných vystoupení máme možnost spolu mluvit, pozná-
vat se, sdělovat si informace, zkušenosti a působit na vytváření lepších 
životních návyků. 
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Projekt byl realizován díky dotaci Ministerstva kultury ČR

Projekt Šance

 Projekt navazoval na registrovanou sociální službu (sociálně ak-
tivizační služby pro rodiny s dětmi). Náplní byly činnosti nad rámec zá-
kona o sociálních službách, byl určen rodinám, které jsou v evidenci or-
gánu SPOD. Veškeré aktivity podporovaly fungování rodiny, plnění jejích 
nejdůležitějších funkcí tak, aby nebyl ohrožen zdravý vývoj dětí v těchto 
rodinách. Zaměřovali jsme se na zvyšování kompetencí rodičů v oblasti 
péče o dítě, výchovy i vzdělávání dítěte, zdravého životního stylu, snažili 
jsme se posilovat rodičovskou odpovědnost, zvyšovat schopnosti  rodi-
čů při řešení náročných životních situací rodiny, zvyšovat jejich finanční 
gramotnost (snižovat tak počet zadlužených rodin), zvyšovat právní gra-
motnost rodičů, snižovat dopad vztahových problémů mezi členy rodiny 
na děti, zvyšovat bezpečnost dětí, předcházet sociálnímu vyloučení těch-
to rodin s dětmi.  
 Cílovou skupinou tedy byly rodiny, které jsou v evidenci OSPOD, 
a to ve Vimperku, ve Volarech, v Písku a v Prachaticích. Spolupracovali 
jsme s těmito orgány, dále s místními školami, účastnili jsme se případo-
vých konferencí, které organizoval příslušný OSPOD.

 Připravovali jsme přednášky, besedy, diskuse, setkání s rodiči či 
tréninkové aktivity, jejichž tématem byla problematika:
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- bezpečnost dětí (co může ohrozit zdravý vývoj dítěte – nebezpečí 
při styku s cizími lidmi, při práci s internetem, jak předcházet úrazům 
dětí, zvláště smrtelným, jak poznáme, že dítě je obětí šikany či je pod vli-
vem nevhodné „party“, že užívá návykové látky, jak situaci řešit, proble-
matika sebepoškozování, výživové problémy u dívek, předčasný sexuální 
život)
- zdravý životní styl (zásady správné výživy, potřeba tělesného po-
hybu, význam preventivních lékařských prohlídek, očkování …)
- finanční gramotnost (jak spořit, kdy se pojistit, kam uložit našet-
řené prostředky, v jakém případě čerpat úvěr a u jakých subjektů zásadně 
ne, jak se vymanit z dluhů, exekucí)
- právní normy týkající se rodiny (povinnosti a práva rodičů, pro-
blematika výživného, právní důsledky zanedbání péče o nezletilé dítě, 
exekuční řízení u mladistvých, např. z důvodu nezaplacení pokuty v 
městské dopravě apod.)
- obtížné situace v rodině (jak řešit ztrátu bydlení, zaměstnání jed-
noho z rodičů nebo obou, jak řešit vztahové problémy v rodině)
- problematika vzdělávání a výchovy dětí (jak řešit problémy s cho-
váním, jak postupovat při poruchách učení u dítěte, popř. i při poruchách 
řeči – logopedická prevence, jak dohlížet na řádnou přípravu dětí do ško-
ly)

 Pořádali jsme pro tyto rodiny výlety, čímž jsme se snažili učit ro-
diče, jak trávit se svými dětmi volný čas. 
 Zajišťovali jsme i asistovaný styk rodiče s dítětem (v případě, že se 
rodiče nedohodli na styku s nezletilým dítětem a orgán SPOD nebo soud 
doporučil tento druh styku, který se uskutečnil za přítomnosti sociálního 
pracovníka projektu).
 

Veškeré aktivity zajišťovali sociální pracovníci, 
speciální pedagog a psycholog. 
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Komentář:
Celkem bylo zapojeno do projektu 19 rodin, s nimiž bylo realizováno 232 
kontaktů, přednášek a besed se zúčastnilo celkem 64 osob (tj. počítáno jako 
další kontakty).

Projekt byl realizován díky dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí 
(odbor rodinné politiky) a díky grantu Jihočeského kraj

Charitní šatník

 Slouží jako sběrna šatstva, prádla či drobných domácích předmě-
tů pro potřebné občany. Činnost zajišťují dobrovolníci.
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V. OCH Vimperk v roce 2013
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Děkujeme těmto individuálním dárcům: 

Jan Šmrha
Josef Kotál
Alena Lorencová
Mgr. Milan Kanta
p. J. Kohoutová
Jan Šebor

Tříkrálová sbírka 2013

Celkový výtěžek:    93.765,- Kč

Výtěžek pro OCH Vimperk:   63.549,- Kč

Děkujeme všem dárcům v Tříkrálové sbírce.
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Děkujeme těmto institucím za poskytnutí dotace/grantu:
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor sociálních služeb 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor rodiny a ochrany práv dětí - 
dotační program 
•	 RODINA A OCHRANA PRÁV DĚTÍ
Jihočeský kraj v grantových programech :
•	 PODPORA RODIN V EVIDENCI ORGÁNU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ 

OCHRANY DĚTÍ  
•	 PODPORA TERÉNNÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Ministerstvo kultury v Programu Podpora integrace příslušníků romské 
menšiny
Město Vimperk, finanční podpora pečovatelské služby a projektů: Služba 
pro rodiny s dětmi a Šance
Město Prachatice, finanční podpora pečovatelské služby 
Obec Čkyně, finanční podpora pečovatelské služby
Obec Stachy, finanční podpora pečovatelské služby 
Obec Zdíkov, finanční podpora pečovatelské služby
Obec Lčovice, finanční podpora pečovatelské služby
Obec Zálezly, finanční podpora pečovatelské služby
Obec Bohumilice, finanční podpora pečovatelské služby
Obec Vacov, finanční podpora pečovatelské služby
Obec Nicov, finanční podpora pečovatelské služby
Obec Sv. Maří, finanční podpora pečovatelské služby

Složení Rady OCH Vimperk v roce 2013:

Mgr. Dana Marková 
Dana Sovová 
Mgr. Michal Pulec 
Alena Havelková 
Mgr. Eva Braumová 
Ivana Voráčková 
Ladislav Marek
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VII. Zpráva auditora 
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