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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.fch-vimperk.cz

e-mail:  info@fch-vimperk.cz
  
Registrace poskytovatele sociálních služeb:
  KRAJSKÝ	ÚŘAD	–	JIHOČESKÝ	KRAJ	V	ČESKÝCH	
	 	 BUDĚJOVICÍCH
	 	 č.	j.	:	KUJCK/15531/2007		OSVZ/25

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.:	KUJCKÚ	33084/2006/PVT	OSVZ	-	Křížová
	 	 ze	dne	21.	12.	2006

IČO:   41881133

Bankovní spojení:
  KB	Vimperk,	1.	Máje	49
	 	 č.	účtu:	3472900297/0100	
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Milí čtenáři,
 dovoluji si Vám předložit výroční zprávu Oblastní charity Vimperk za 
rok 2010, ve které Vám chci představit naši činnost. Oblastní charita Vimperk je 
nezisková organizace, která zajišťuje poskytování sociálních i zdravotnických 
služeb. Prostřednictvím domova pro seniory a pečovatelské služby jsme poskytli 
během roku pomoc 665 uživatelům, zdravotní sestry domácí péče zajišťovaly 
ošetřovatelskou péči 385 pacientům v domácím prostředí. Služby sociální pre-
vence jsme poskytovali rodinám s dětmi, uskutečnilo se během roku 948 kontaktů. 
Podařilo se nám realizovat dle plánu i projekt zaměřený na pomoc rodinám 
ohroženým sociálním vyloučením či některými negativními jevy dnešní doby. 
 Za těmito čísly je obrovský kus práce, kterou vykonaly naše pečovatelky, 
zdravotní sestry,       sociální pracovnice a další odborní pracovníci. Za to bych 
jim chtěla z celého srdce poděkovat. Děkuji jim za vlídnost, empatii, trpělivost 
i toleranci, kterou denně přinášejí do své práce. Děkuji také vedoucímu 
týmu naší organizace za zvládnutí náročných úkolů po stránce organizační.  
 Děkuji všem poskytovatelům dotací či grantů: Ministerstvu práce a 
sociálních věcí, Radě vlády pro záležitosti romské komunity, Ministerstvu kul-
tury ČR, Jihočeskému kraji, Městu Prachatice, Městu Volary, Městu Vimperk, 
Obci Čkyně, Obci Stachy, Obci Zdíkov, Obci Lčovice a Obci Bohumilice. Dále 
děkuji všem individuálním dárcům, kteří nám finančně přispěli na činnost.
 Závěrem bych chtěla popřát našim uživatelům, všem pracovníkům 
charity, všem pracovníkům výše uvedených institucí i všem indi-
viduálním dárcům pevné  zdraví, štěstí a dobré lidi kolem sebe.  

      Mgr. Dana Marková, ředitelka

Složení	Rady	OCH	Vimperk	v	roce	2010:

Mgr. Dana Marková – ředitelka
Dana Sovová – ekonom
Mgr. Michal Pulec – duchovní
Alena Havelková –  vedoucí sociálního odboru MěÚ Vimperk
Mgr. Eva Braumová – sociální odbor MěÚ Vimperk
Ivana Voráčková – sociální odbor MěÚ Prachatice
Ladislav Marek - podnikatel

Není	bohatý	ten,
Kdo	hodně	má,	ale	kdo	hodně	dává.

Erich Fromm
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Dům	klidného	stáří	Pravětín

Adresa:		 	 	 Pravětín	23,	385	01	Vimperk
Odpovědný	pracovník:		 Mgr.	Dana	Marková
	 	 	 	 mobil:	731	402	993
Tel./fax:		 	 	 388	412	738
Kapacita:	 	 	 36	lůžek

 Domov se nachází v malé obci Pravětín u Vimperka uprostřed krásné 
šumavské přírody. Poskytujeme ubytování a sociální služby seniorům, kteří se 
nemohou sami o sebe postarat. Pomáháme našim obyvatelům prožít aktivní a 
důstojné stáří. Přizpůsobujeme poskytování služeb individuálním potřebám a 
přáním uživatele, podporujeme zachování jeho dosavadního způsobu života a 
rozvíjení sociálních kontaktů.  

 Služby v domově jsou určeny seniorům, kteří potřebují pravidelnou po-
moc 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 i mentálním.

Zařízení	poskytuje	tyto	služby:

- ubytování (v 9 jednolůžkových pokojích, ve 12 dvoulůžkových 
 pokojích a v 1 trojlůžkovém pokoji – 15 pokojů má vlastní sociální 
 zařízení, 10 pokojů má vlastní balkon)
- stravování  (pětkrát denně)
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
 hygienu
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
 osobních záležitostí

Personální	zajištění	služby

Dům klidného stáří v Pravětíně je malý, jedná se o domov rodinného typu, 
kapacita je pouhých 36 lůžek. Dbáme na to, aby péče odpovídala potřebám 
každého uživatele. V denní směně se stará o obyvatele 6 pracovnic v sociál-
ních službách (čtyři ve dvanáctihodinové směně, dvě v osmihodinové směně), 
dále je v denní směně jedna zdravotní sestra a jedna sociální pracovnice. 



V noci slouží v domově dvě pracovnice v sociálních službách. 
Počet pracovníků domova odpovídá potřebám našich uživatelů.

Vzdělávání	pracovníků

Dbáme na to, aby personál byl odborně 
vyškolen, aby péče měla vysokou kva
litu. V roce 2010 absolvovaly všechny 
pracovnice v sociálních službách 
kurz bazální stimulace. Všechny pra-
covnice získali certifikát vydaný Me
zinárodní asociací bazální stimulace. 

Koncept	bazální	stimulace

 Při péči o naše uživatele se soustřeďujeme na to, co uživatel zvládá, 
ne na to co nezvládá. Podporujeme zachované smysly a snažíme se stimulo-
vat poškozené smyslové orgány i hybnost, což umožňuje vznik nových den-
dritických spojení v mozku. Koncept bazální stimulace uplatňujeme zejména v 
péči o klienty dlouhodobě upoutané na lůžko, o klienty dezorientované, neklid-
né, o klienty po mozkových cévních 
příhodách i  o klienty umírající. Pracu-
jeme s dotekem, klademe důraz 
na kvalitu doteku. Cílem kvalitního 
doteku je poskytnout orientaci a budit 
pocit důvěry. Nejnáročnějším úkolem 
poskytované péče je pochopit potřeby 
klienta, poznat a porozumět jeho stylu 
komunikace a na základě toho mu 
poskytnout prostor pro orientaci a jis-
totu. Způsob, jakým se dotýkáme a 
jak dovolíme svému okolí, aby se nás 
dotýkalo souvisí s našimi životními 
prožitky a zkušenostmi. Snažíme se tedy vycházet při péči i z biografie klien-
ta.  Pracovnice využívají nejen nabyté teoretické znalosti, ale hlavně praktické 
dovednosti, např. při zklidňující koupeli, povzbuzující koupeli, pracovnice se 
naučily provádět neurofyziologickou somatickou stimulaci, masáž stimulující 
dýchání, kontaktní dýchání, vestibulární stimulaci, vibrační stimulaci, naučily 
se dále, jak vhodně polohovat ležící klienty, zakoupili jsme do domova mnoho 
nových pomůcek, které umožňují polohování do tzv. mumie či do tzv. hnízda. 
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Uplynulý	rok
 Život v domově jsme se snažili našim uživatelům zpestřit. V lednu 
navštívil Domov klidného stáří Pravětín pan Šedivý se svým programem o Karlu 
Hašlerovi. Pan Šedivý byl u nás již několikrát, naše obyvatele jeho vystoupení 
moc baví. Pan Šedivý je vždy svým oblečením stylizován do postavy Karla 
Hašlera a vypráví našim obyvatelům o životě tohoto písničkáře, jeho program je 
samozřejmě celý protkán jeho písničkami, které si s ním pokaždé rádi zazpíváme. 
      V únoru jsme pro naše obyvatele uspořádali maškarní karneval. 
Vyzdobili jsme jídelnu domova tak, jak se na pořádný karneval sluší a patří, 
přichystali jsme občerstvení v podobě koblížků a jednohubek, zaměstnanci 
si oblékli masky, které si sehnali, takže se nám zde najednou objevil 
klaun, dvě čarodějnice i Rumcajs a Manka. Masky jsme měli připravené 
i pro naše uživatele, takže kdo se neostýchal, mohl si masku půjčit.
     Každý měsíc jsme společně oslavili narozeniny oby-
vatel, nechybělo vínečko, chlebíčky, voňavá káva a k němu 
výborný zákusek. Zahrát nám přijížděl náš vimperský harmonikář. 
      Navštěvovali jsme s několika našimi obyvateli městské kulturní 
středisko, např. při příležitosti slavnostního otevření výstavy 30 dní neziskových 
organizací nebo jsme se zúčastňovali různých kulturních programů pro seniory. 
    V dubnu přijeli do našeho domova obyvatelé domova pro 
osoby se zdravotním postižením, Sociální pohoda Javorník. Připravili 
si pro nás velikonoční vystoupení plné básniček a písniček, čímž jako 
vždy naše obyvatele velmi potěšili. Po skončení přijali naše pozvání a 
poseděli s námi u kafíčka a  s chutí si také dali jahody se šlehačkou.
 V létě jsme si s uživateli užívali příjemné chvíle posezení 
na nové venkovní terase. Pár metrů od nás se pasou koně, 
při procházce v okolí domova je možné zpatřit stádo daňků. 
 Zima není pro naše obyvatele oblíbeným obdobím, 
ale snažíme se prožít příjemně dobu adventu, posedíme spo-
lu při předvánočním posezení, zazpíváme si koledy, slavnostní byl 
Štědrý večer. Na závěr jsme se pobavili i při silvestrovské zábavě.
 Co napsat závěrem o našem domově? I když jsou naši obyvatelé nemoc-
ní, sil jim ubývá, snažíme se o ně starat 
s láskou a porozuměním. Chceme, aby 
ještě zažívali radost, aby jen pasivně 
neleželi na lůžku, aby se necítili sami.
 Máme štěstí, že pracují 
v domově pracovnice, které svou prá-
ci nevnímají jen jako zaměstnání, ale 
jako poslání. Patří jim za to veliký dík.
 Projekt byl realizován díky 
dotaci MPSV.
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Ekonomické	údaje	2010
Dům	klidného	stáří	Pravětín
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Pečovatelská	služba
Odpovědný	pracovník:	 Dana Vidlášová
    mobil 731 402 992
Sídlo:    Krátká 125, 385 01 Vimperk
Tel.:    388 416 288, mobil: 728 545 53
Dům	s	pečovatelskou
službou	Čkyně:	  Čkyně
tel.:    388 423 131, mobil: 723 780 611
Dům	s	pečovatelskou
službou	Prachatice:  SNP 559, 383 01  Prachatice
tel.:    388 316 606, mobil: 731 604 418
Dům	s	pečovatelskou
službou	Prachatice:  Skalka 1120, 383 01  Prachatice
tel.:    388 318 981, mobil: 731 604 419
Dům	s	pečovatelskou
službou	Volary:  5. Května 149
Tel.:    388 333 055

 Pečovatelskou službu OCH Vimperk zajišťovala na Vimpersku, 
Zdíkovsku, Stašsku, Čkyňsku, Volarsku a Prachaticku, tedy ve městech i v 
příslušných spádových obcích, kde je nedostatečná dostupnost jiných služeb. 
Zajišťovali jsme činnosti dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
- pomoc při úkonech péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc 
při zajištění chodu domácnosti, zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím. Poskytovali jsme služby osobám, které tuto pomoc 
potřebují. Realizace probíhala dle zavedených standardů kvality. Se zájemcem 
o službu jednáme o potřebách a osobních cílech, informujeme zájemce o všech 
aspektech pečovatelské služby, poté s uživateli uzavíráme smlouvy o posky-
tování pečovatelské služby. Služba byla v pravidelných intervalech s uživateli 
individuálně plánována. Individuální plánování zajišťovali klíčoví pracovníci 
jednotlivých uživatelů. Veřejnost byla dostatečně informována o poskytované 
službě (www stránky, letáky, informace v regionálním tisku apod.). Při posky-
tování služby dbáme na ochranu práv uživatelů. Řádně byla vedena dokumen-
tace o poskytované sociální službě. Pracovníci v sociálních službách se dále 
vzdělávali, zejména ve standardech kvality, byla jim zajištěna podpora nezávis-
lého odborníka. Vzdělávání probíhalo dle plánů profesního rozvoje každého 
pracovníka. Organizace vyhodnocovala též kvalitu poskytované služby.
 Oblastní charita Vimperk poskytuje pečovatelskou službu na základě 
registrace KÚ. 
 Naším dlouhodobým cílem je udržení kvality a dostupnosti teré-
nních sociálních služeb s ohledem na individuální potřeby uživatelů.
Projekt byl realizován díky dotaci MPSV, grantu Jihočeského kraje, dotacím 
měst a obcí (Prachatice, Volary, Čkyně, Stachy, Zdíkov, Lčovice, Bohumilice). 
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 Pečovatelská služba poskytuje podporu či pomoc lidem, 
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdra-
votního postižení nebo kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
 Podporujeme uživatele služby v rozvíjení vlastních schopností, samo-
statnosti při sebeobsluze, péči o domácnost, při řešení své situace vlastními sila-
mi. 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 du-
chovních potřeb žili důstojně a zapojovali se do běžného života společnosti.

Poskytujeme	tyto	základní	a	fakultativní	činnosti:	

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc 
 při podávání jídla, při oblékání, při pohybu)
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
 hygienu (pomoc při základních úkonech osobní hygieny, při péči 
 o vlasy, nehty)
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka jídla, 
 pomoc při přípravě jídla a pití)
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, 
 pochůzky), praní a žehlení prádla
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod 
 do školy, do zaměstnání, k lékaři, na úřady)
f) dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem, dospělým občanem
g) masáže zad 
h) doprava
i) aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti (vycházky, 
 ruční práce ...)

 Službu je 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, so-
ciálních či duchovních), služba je určena také rodinám, jejichž člen je zdravotně 
znevýhodněn či rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Cíle	služby	v	roce	2010:
- 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
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- poskytovat pečovatelskou službu v úzké součinnosti s ošetřovatelskou 
 domácí péčí 

Pečovatelská služba Oblastní charity Vimperk úzce spolupracuje s 
vlastní  ošetřovatelskou službou. Jedná se o vlastní nestátní zdravot-
nické zařízení poskytující v domácnosti ošetřovatelské úkony podle in-
dikace lékaře. Na rozdíl od pečovatelské služby je tato péče hrazena ze 
zdravotního pojištění na základě smluv s 5 zdravotními pojišťovnami. 

Standardy	kvality
 Personál pokračoval v zavádění standardů kvality. V roce 2010 
pokračovalo zapojení pečovatelské služby Oblastní charty Vimperk do pro-
jektu Komplexní podpora 13 vybraných poskytovatelů v zavádění standardů 
kvality sociálních služeb financovaného z Evropského sociálního fondu. V 
rámci projektu pokračovalo vzdělávání pracovnic v sociálních službách i 
managementu služby. Workshopy byly zaměřeny na praktický nácvik indi-
viduálního plánování služby s uživatelem. Za přítomnosti přiděleného konzul-
tanta jsme zpracovali a realizovali plán revize zavedených standardů kvality.
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Pečovatelské	výkony	v	roce	2010

Souhrnné	ekonomické	údaje	pečovatelské	služby	
v	roce	2010
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Ekonomické	údaje	za	jednotlivá	střediska	pečovatelské	
služby
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Charitní	ošetřovatelská	služba
/home	care/

Odborný	garant	–	vrchní	sestra:
Vladimíra Koutná
mobil: 731 604 434

Sídlo	charitní	ošetřovatelské	sužby:
pracoviště Vimperk: 
Krátká 125, 385 01  Vimperk
tel. 388 416 288
mobil: 724 065 613
pracoviště Prachatice
Skalka 1120, 383 01  Prachatice
Tel.: 731 604 434, 731 604 503, 731 604 439

 Služba zajišťuje ošetřovatelskou péči v domácnosti pacienta. Péči 
předepisuje praktický lékař pacienta. Je hrazena ze zdravotního pojištění, takže 
pacient za ni neplatí žádnou úhradu. Ošetřovatelské výkony poskytují zkušené 
zdravotní sestry s registrací pro výkon zdravotnického povolání bez odborného 
dohledu. 
 Ošetřovatelská domácí péče je určena lidem se sníženou soběstačností, 
kteří z důvodu svého zdravotního postižení potřebují zajištění ošetřovatelské 
péče v domácnosti.

Zajišťujeme:
- 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
- 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
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- ošetření stomií (výměna stomického sáčku) – edukace pacienta, 
 rodiny
- péče o permanentní katetr (cévka), jeho odstranění, cévkování 
 močového měchýře, očistné klizma
- lokální ošetření kožních lézí – bérové vředy, chronické rány, 
 pooperační rány, poranění
- aplikace parenterální terapie – infúze – pro zajištění hydratace, 
 energetických zdrojů, léčba bolesti – péče o epidurální či spinální 
 katetr

 Služba je důležitá z hlediska prevence závažných onemocnění a 
následné hospitalizace. 
 Služba domácí péče může navazovat na hospitalizaci pacienta, může 
umožnit, dřívější ukončení hospitalizace pacienta, v pohodlí domova o pacienta 
pečuje zkušená zdravotní sestra. 
 Služby poskytujeme na Vimpersku a Prachaticku. 



20

 Je časné ráno. Sluníčko se 
vyhouplo na oblohu, bude krásný 
den. Sedám do svého malého auta 
a jedu směrem k vesničce Račov. 
Ptáte se proč vám to vyprávím?
 Každý z nás má v životě své 
místo a poslání. Já jsem se narodila 
jako čtvrté dítě svých rodičů. Doba 
nebyla jednoduchá. Rodiče 
od rána do večera museli 
pracovat, abychom my 
děti mohly studovat. 
Často mi bylo líto, 
že rodiče nej-
sou doma, že 
si s námi neh-
rají. Nešlo to. 
Říkala jsem 
si,že až budou 
v důchodu, 
budeme mít na 
sebe spous-
tu času. Ale 
život to zase 
zařídil jinak. 
Dostala jsem se 
do stejné situace. 
Musela jsem moc 
pracovat, abych zajis-
tila své děti. Často jsem 
si říkala, zítra musím za rodiči 
dojet. A tak utíkal čas a já jen těžko 
plnila své předsevzetí.Tatínek brzy 
po odchodu do důchodu onemocněl 
a brzy na to zemřel. V mém srdci 
zůstala velká rána. Vždyť já jsem si ho 
vůbec neužila. Chtěla jsem mu toho 
ještě tolik říci. Dlouho jsem se s jeho 
smrtí nemohla smířit. Snažila jsem se 
jezdit hodně za maminkou, aby nebyla 
sama. Ale nebudu lhát, ani tentokrát to 
nebylo tak, jak jsem si přála. To, čeho 
jsem se tolik bála, přišlo za 11 let po 

tatínkově smrti. Bez slůvka rozloučení 
odešla i maminka. Byl to nejhorší den 
v mém životě.Tolik jsem si přála být jim 
na blízku,až budou staří. Jsem přece 
zdravotní sestra a je to mojí povinnos-
tí se o ně postarat. Bohužel, člověk 
sní, ale skutečnost je jiná. Dnes je mi 
skoro padesát let. Vypomáhám jako 

zdravotní sestra ve vimperské 
charitě v domácí péči. V 

mé duši je pořád touha 
pomáhat někomu, 

kdo to potřebuje. 
Jsem často un-
avená, ale 
vždycky jedu ke 
klientům moc 
ráda, těším se, 
jak si budeme 
povídat, jak se 
zasmějeme. 
Víte,já dobře 
vím, že úsměv 

a dobré slo-
vo je často 

účinnější než léky.
 A tak téměř 

denně usedám 
do svého auta a jedu 

tam, kde mě potřebují a 
kde na mě čekají. Je to obous-

tranné. Asi se budete smát, když vám 
řeknu, že někdy i klienti vezmou mast a 
mažou mi bolavá záda. Je to jen takové 
pohlazení. A tak se snad moji rodiče 
seshora na mě dívají. A já dokud budu 
alespoň trochu moci, budu pomáhat 
potřebným, když mi ti moji drazí 
rodiče tolik chybí. Spokojenost klientů 
a jejich úsměv je mi velkou odměnou.
    
    
     Ilona Vintrová, zdravotní sestra
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Ekonomické	údaje
Charitní	ošetřovatelská	služba	OCH	Vimperk	v	roce	2010

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.:	    739 739 886

 Posláním služby je pomáhat rodinám v nepříznivé životní situaci. Posky-
tujeme podporu či pomoc zejména při problémech s bydlením, zaměstnáním, 
při zadlužení, radíme, jak vést domácnost, jak hospodařit, jak vychovávat děti, 
jak se s nimi učit. Formou sociálních technik pomůžeme při neshodách v rodině 
či ve společnosti.  
 Služby přizpůsobujeme individuálním potřebám každé rodiny, podporu-
jeme rodiny v tom, aby se naučily řešit problémy samostatně vlastními silami. 
Snažíme se předcházet sociálnímu vyloučení těchto rodin. Pomáhat můžeme i 



dětem, které samy požádají o pomoc.
 Podporujeme aktivní trávení volného času dětí, zejména z méně 
podnětného sociálního prostředí.

Pomoc poskytujeme ambulantní formou nebo přímo v domácnosti. 

Cíle	služby
- všestranný rozvoj dětí v rodinách, které se dlouhodobě ocitly  
 v nepříznivé 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
- zvýšení úspěšnosti dětí ze znevýhodněného prostředí ve škole, 
 dosažení nejvyšší možné odborné kvalifikace (i formou 
 vysokoškolského studia) 
- smysluplné trávení volného času dětí ze sociálně znevýhodněných 
 rodin
- vedení řádného způsobu života

Cílová	skupina
- rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé 
 sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat 
 (bydlení, hospodaření, dluhy, nezaměstnanost, péče o dítě …)
- rodiny s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku negativních 
 jevů (narkomanie, kriminalita, prostituce, cílená nezaměstnanost 
 a závislost 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 vrstevníky, s dospělými …)

Zásady	poskytované	služby
- mlčenlivost, diskrétnost
- porozumění
- ochota
- tolerance
- rovný přístup ke každému
- podpora aktivity, 
 motivace a samostatnosti
- bezplatnost
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Služba	zajišťuje	tyto	činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 - pomoc rodičům při péči o dítě, při výchově dítěte
 - nácvik dovedností spojených s vedením domácnosti, 
  s hospodařením rodiny
 - pomoc rodičům, jejichž děti neprospívají ve škole
 - pomoc dětem, které mají výchovné či prospěchové problémy 
  ve škole (poradenství, doučování, dohled nad přípravou 
  do školy)
 - zájmové aktivity (taneční kroužek, výtvarné dílny, hry, výlety, 
  akce při příležitosti svátků, důležitých událostí v roce)
 - nácvik a upevňování sociálních dovedností dětí i rodičů 
  (vedení k řádnému způsobu života, k slušnému chování, 
  k slušnému vyjadřování, nácvik komunikačních dovedností 
  nutných při hledání zaměstnání, bydlení, při jednání 
  na úřadech)
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 - organizace aktivit, kde se kontakty realizují – výlety, 
  veřejná vystoupení, akce pro děti a rodiče
 - doprovázení dětí na jiné zájmové aktivity
c) sociálně terapeutické činnosti
 - vedení k rozvoji a udržení osobních a sociálních schopností  
  a dovedností
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
 osobních záležitostí
 - pomoc formou rady (v dluhové problematice, při problémech 
  s bydlením, při hledání zaměstnání, v oblasti trestního práva
  – pomoc se zařízením osobních záležitostí před nástupem 
  do výkonu trestu jednoho z rodičů, během výkonu trestu či 
  po návratu z výkonu trestu)
 - pomoc s porozuměním doručené úřední korespondence, 
  pomoc s vlastní korespondencí adresované úřadům, 
  institucím (sepsání dopisu na úřad, žádosti apod.)
 - krizová intervence – okamžitá pomoc rodinám (členům rodin),
  které se ocitly v krizi 
 - pomoc či podpora při jednání s úřady a institucemi
e) potravinová pomoc – rodinám, které se ocitly v hmotné nouzi
f) poskytnutí nezbytného ošacení, zejména pro děti, prostřednictvím
 charitního šatníku
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Pravidelné	aktivity:

Poradenství:
- poskytované rodičům pečujícím o děti v oblasti péče a výchově dítěte, 
 v oblasti nepříznivé sociální situaci
- poskytované dětem v oblasti nepříznivé sociální situaci

Odpolední	školička:
 Je určena dětem z méně podnětného prostředí, z rodin ohrožených 
sociálním vyloučením.
 Na základě konzultací s rodiči a učiteli pomáháme dětem se zvládáním 
školní zátěže, a to zejména formou hry. Dětem je poskytnuta podpora a indi-
viduální přístup při plnění domácích úkolů či pochopení obtížné školní látky, 
rodiče mají možnost naučit se učit s dětmi. Součástí práce s dětmi jsou i volné 
rozhovory o osobních tématech, zájmech či běžných dětských radostech  sta-
rostech, děti tak mají šanci svěřit se nezávislému dospělému.

Výlety:
 Výlety posilují vztahy příslušníků většinové a menšinové společnosti, 
a to zejména dětí. Posilují sociální dovednosti a kooperaci. Hravou formou 
umožňují dětem aplikovat školní vědomosti a dovednosti v praxi, umožňují 
smysluplné trávení volného času a uvolnění. Rozšiřují všeobecný přehled u 
dětí.

Odpolední	klub:
 Vařeníčko: Určeno dětem z méně podnětného prostředí. „Vařeníčko“ 
má za úkol naučit děti hygienickým návykům,  správnému stolování a naučí 
děti připravovat jednoduché pokrmy ( pomazánky, obložené talíře, jednohubky, 
chlebíky atd. ). Uskutečňuje se každé sudé úterý.
 Volňásek: Určeno dětem z méně podnětného prostředí. Probíhá každý 
čtvrtek, kde mají děti možnost tvořit různé výrobky. Mají zde možnost nalézt 
možnosti tvůrčího projevu a zvýšit si zároveň své sebehodnocení osvojením 
dovedností, které nejsou závislé na sociálním statutu. 

Kurzy	pozornosti	a	sebeřízení:
 Cílová skupina: děti z méně podnětného prostředí, děti s chybnými 
návyky v sociálních interakcích, děti s tzv. ADHD
 V podobě individuální i skupinové práce umožňují dětem zvýšit scho-
pnost koncentrace, sebeřízení a sociální kompetence, což ve svých důsledcích 
usnadňuje zvládání školní zátěže a tím eliminuje rizika sociálního vyloučení ve 
školním kolektivu.
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Konzultace	se	speciálním	pedagogem:	
 Cílem je pomoci dětem, které mají problémy se školním učivem. 
Pedagog nabízí práci s dětmi se Specifickými poruchami učení ( dys…) 
a učí rodiče při práci s nápravnými cvičeními. Diagnostikuje podezření 
na Specifické poruchy učení a následně informuje o postupu při je-
jich řešení. Nabízí logopedickou prevenci. Pomáhá při řešení prvot-
ních příznaků neúspěchu dítěte ve škole a následně nabízí práci s ním.

Krizová	intervence:
 Jedná se o formu pomoci, která je určená osobám v 
nepříznivé krizové situaci, při které poradíme a pomůžeme.

Sociální	terapie:
 Jedná se o druh odborné intervence, jejíž cílem je dosahovat přímým 
i nepřímým působením žádoucích změny chování uživatele a v jeho sociál-
ním okolí, řešit situaci, která bezprostředně ohrožuje uživatele, a předcházet 
vzniku rizikového chování i podmínek, které mohou jeho vznik podporovat.

Jednorázové	akce:
 V průběhu roku se uskutečnily nejrůznější akce a jedna přednáška na 
téma Dávky pro zdravotně či tělesně postižené občany.
Akce:
- Masopustní karneval – pro děti z méně podnětného prostředí, děti 
 ohrožené sociální izolací, děti z rodin ohrožených sociálním
 vyloučením.
- Den dětí – na konci školního roku, pro děti z méně podnětného 
 prostředí, děti ohrožené sociální izolací, děti z rodin ohrožených 
 sociálním vyloučením.
- Hurá na prázdniny – oslava ukončení školního roku, pro děti z méně 
 podnětného prostředí, děti ohrožené sociální izolací, děti z rodin
 ohrožených sociálním vyloučením.
- První prázdninová noc – táborák, noc plná her, zážitků, pro děti 
 z méně podnětného prostředí, pro děti ohrožené sociální izolací, děti 
 z rodin ohrožených sociálním vyloučením.
- Putování po Šumavě – Javorník ( rozhledna ), poznávání krás 
 Vimperka, Zátoň, Horní Vltavice - pro děti z méně podnětného 
 prostředí, děti ohrožené sociální izolací, děti z rodin ohrožených 
 sociálním vyloučením.
- Letní koupání - pro děti z méně podnětného prostředí, děti ohrožené 
 sociální izolací, děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením.
- Mikulášská besídka - pro děti z méně podnětného prostředí, 
 děti ohrožené sociální izolací, děti z rodin ohrožených sociálním 
 vyloučením.
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Poskytnuté činnosti v roce 2010
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Ekonomické	údaje
Služba	pro	rodiny	s	dětmi

Mateřské	centrum	Budulínek

Odpovědný	pracovník:	 Mgr. Dana Marková 

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

 Mateřské centrum Budulínek umožňuje rodičům na mateřské či 
rodičovské dovolené pečujícím o děti vzájemná setkávání, při kterých si mo-
hou vyměňovat své zkušenosti, hrát si společně s dětmi. Činnosti centra na-
pomáhají rodičům vypořádat se se zátěží a problémy, které celodenní péče 
o malé děti přináší, např. s pocitem izolace, nedostatkem žádoucích podnětů 
či s pocity frustrace ze ztráty odbornosti během let rodičovské dovolené. 
Mateřské centrum nabízí způsob, jak s dětmi trávit svůj čas smysluplně. Cílem 
mateřského centra je posilovat rodinné vztahy, získávat a předávat poznatky o 
výchově, zdraví a psychologii rodinného života, obohatit děti o nové kamarády, 
vztahy a zkušenosti a vytvořit v mateřském centru prostředí vzájemné důvěry.



Romský	projekt	Čhave	Devlestar 

 Cílem projektu je prevence sociálního vyloučení romské komunity ve Vi-
mperku, integrace romské menšiny do většinové společnosti, pomoc romským 
rodinám v nepříznivé situaci, pomoc a podpora v případě diskriminace, poraden-
ství či pomoc nezaměstnaným, získávání sociálních dovedností při ucházení se 
o pracovní místo, poradenství či pomoc v otázkách bydlení, dluhové problema-
tiky, poradenství či pomoc při výchově a vzdělávání dětí, zvýšení rodičovských 
kompetencí, prevence negativních společenských jevů (smysluplným 
využíváním volného času), zapojování Romů do života města, zvýšení důvěry 
členů rodin ohrožených sociálním vyloučením ve vlastní schopnosti, zvýšení 
schopnosti vzájemné kooperace dětí z většinové a menšinové společnosti, 
zvýšení sociálních dovedností členů rodin ohrožených sociálním vyloučením.
 Usilujeme o to, aby jednak Romové měli pocit, že jsou platnými občany 
města, že mají stejné možnosti jako občané bílé pleti, jednak usilujeme o to, aby 
se většinová společnost dívala na Romy jinak, aby se zbavila předsudků a aby po-
chopila, že nelze odsuzovat člověka pro národnostní příslušnost, pro barvu pleti. 

Realizace	dílčích	cílů	projektu:	
- integrace	 romské	menšiny	 do	 většinové	 společnosti – dařilo se 
zejména formou veřejných kulturních akcí, které se uskutečnily v rámci pro-
jektu, na kterých se setkávali příslušníci většinové společnosti i romské ko-
munity, dále díky tomu, že několik romských rodin našlo nové bydlení mimo 
vyloučené lokality, navíc oproti plánu se nám podařilo zapojit Romy do pro-
cesu komunitního plánování sociálních služeb, Romové se účastnili aktivně 
jednání pracovních skupin, hodně to pro ně znamená, dosud nikdy neměli 
možnost hovořit o svých problémech na veřejnosti, se zástupci města
- pomoc	romským	rodinám	v	nepříznivé	situaci – dařilo se, např. rod-
inám, ve kterých otcové nastoupili do výkonu trestu nebo se vrátili z výkonu trestu, 
pomáhali jsme zvládat v několika rodinách péči o dítě a tím jsme předešli odebrání 
dítěte z rodiny, zvláště do jedné rodiny docházíme z tohoto důvodu několikrát 
týdně, otec je ve výkonu trestu a matka sama bez pomoci nezvládá péči o děti a o 
domácnost, rodinám pomáháme i tím, že si mohou vzít použité šatstvo v našem 
charitním šatníku, některé rodiny se ocitly bez domova v důsledku výpovědi z 
bytu, v důsledku návratu z emigrace v Kanadě a v Anglii, pomáhali jsme rodinám 
při hledání bydlení a práce, poskytovali jsme poradenství v dluhové problematice
- pomoc	 a	 podpora	 v	 případě	 diskriminace – v 
několika případech jsme pomáhali Romům při obhajobě práv
- poradenství	 či	 pomoc	 nezaměstnaným,	 získávání	 sociálních	
dovedností	 při	 ucházení	 se	 o	 pracovní	 místo – připravovali jsme Romy 
na výběrové řízení, radili jsme jim při vyhledávání práce, sami jsme v orga-
nizaci vytvořili několik pracovních míst pro Romy (pracovní poměr i dohody 
o provedení práce), mohli jsme tak rozvíjet pracovní návyky těchto Romů
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- poradenství	či	pomoc	v	otázkách	bydlení – radíme rodinám v otázce 
placení nájemného a služeb souvisejících s bydlením, vysvětlujeme důležitost 
toho, aby rodiny neměly dluhy na nájemném, protože město neuzavírá nové sm-
louvy s dlužníky, podařilo se najít několika rodinám bydlení mimo vyloučené lokality
- poradenství	 či	 pomoc	 při	 výchově	 a	 vzdělávání	
dětí,	 zvýšení	 rodičovských	 kompetencí – formou doučování 
dětí, pomoc při výchově, při péči o dítě – přímo v domácnosti
- zvýšení	 důvěry	 ve	 vlastní	 schopnosti	 členů	 rodin	 ohrožených	
sociálním	 vyloučením – zejména prostřednictvím zájmové činnosti 
a úspěchů při veřejném vystoupení, dále při uplatnění na trhu práce
- zvýšení	 schopnosti	 vzájemné	 kooperace	 dětí	 z	 většinové	 a	
menšinové	společnosti – pořádali jsme akce společné pro děti bílé i romské
- zvýšení	 sociálních	 dovedností	 členů	 rodin	 ohrožených	 so-
ciálním	 vyloučením – při jednání na úřadech, při veřejném vystupování
- prevence	 negativních	 společenských	 jevů	 (smysluplným	
využíváním	 volného	 času) – zejména formou zájmové činnosti dětmi 
- zájmová	 činnost	 dětí	 i	 rodičů – taneční kroužek, klub Volňásek, 
Vařeníčko, děti i jejich rodiče se těší na zájmové činnosti, daří se roz-
víjet nové schopnosti, dovednosti, kultivovat chování, daří se vést děti 
k větší toleranci, např. k postiženým dětem, do projektu jsou zapojeny 
dvě děti s handicapem, vedeme děti k tomu, aby se k sobě lépe chovaly.
- taneční	kroužek se scházel dle plánu minimálně jedenkrát týdně na 
zkouškách, vedli jsme členy kroužku k odpovědnosti, dochvilnosti (dostavit 
se vždy v daný den a hodinu na zkoušku, vystoupení, organizační schůzku 
apod.). Taneční soubor Čhave Devlestar je početný má 23 – 30 členů, jsou 
zde zastoupeny děti od 5 let, dospívající i dospělí rodiče. Pomocí činnosti 
souboru se udržují romské tradice, děti se seznamují s romským folklorem a 
prostřednictvím veřejných vystoupení poznává romský folklor a romskou kulturu 
i veřejnost. Romští občané se tak výrazně zapojují do kulturního života města. 

Veřejná	vystoupení:	
24.	ledna	2010 – představení projektu Čhave Devlestar vimperské veřejnosti 
v sále Městského kulturního střediska i za účasti představitelů města. Slovní 
představení projektu bylo doplněno jednotlivými tanečními vystoupeními, byly 
předvedeny ukázky čardáše, tedy romského folkloru, ale skupinky tanečníků 
předvedly i moderní tance. Program trval téměř dve hodiny, vystupující Romové 
ukázali, že umí nejen tancovat, ale i kultivovaně vystupovat. Opravdu je patrný 
pokrok v tanci i celkovém projevu jednotlivých členů.  Starosta města Romům i naší 
organizaci poděkoval, nešetřil slovy obdivu i chvály, vyjádřil, že je vidět smyslu-
plnost  takovéhoto projektu a přislíbil finanční podporu projektu ze strany města. 
Samotní Romové zažili opět pocit, že také něco umí, že dokáží v něčem vyniknout.
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27.	března	2010 – účast na soutěži romských folklorních souborů ve Větřní. 
Umístili jsme se na 2. místě. Členové byli trošku zklamaní, pro romské etnikum 
je charakteristické, že jsou velmi sebevědomí a chtějí být jen první. Učí se tímto 
také prohrávat, vyrovnávat se s tím, že někdo jiný je lepší. 

22.	května	2010 jsme uspořádali my soutěž romských folklorních souborů, náš 
soubor se tentokrát umístil na 1. místě. Soutěž se konala v sále Městského 
střediska ve Vimperku, kde je vyhovující pódium, dobrá akustika a celkově vel-
mi pěkné kulturní prostředí. Členové souboru celou akci velmi pečlivě připravili 
včetně občerstvení. Romové si tak vyzkoušeli kompletní přípravu docela 
náročné společenské akce. Ukázky byly odvysílány i ve vimperské kabelové 
televizi. Podařilo se tedy skutečně zapojit vimperskou romskou komunitu do 
kulturního a společenského dění města. 

26.	června	2010 jsme se zúčastnili soutěže romských souborů „Zlatá hvězda“ v 
Táboře. Nacvičili jsme nové tři čardáše, umístili jsme se na 3. místě.

31.	 července	 2010 – soubor se zúčastnil přehlídky romských tanečních 
souborů. Jednalo se o ukázky romského folklorního tance. Prostředí sálu bylo 
méně kulturní, než máme ve Vimperku v kulturním středisku. 

6.	srpna	2010 - soubor zajišťoval předvystoupení před koncertem známé rom-
ské skupiny Terne Čhave. Vystoupení se velice vydařilo, taneční pódium bylo 
k dispozici i během koncertu, takže členové souboru tančili i za doprovodu sk-
upiny Terne Čhave po celou dobu koncertu. Do tance se zapojili i diváci. V pub-
liku převažovali příslušníci většinové společnosti, diváci byli překvapeni úrovní 
našeho vystoupení. Krásný byl závěr koncertu, požádali jsme skupinu o zahrání 
písně z repertoáru, na kterou máme nacvičený tanec. Tento tanec za dopro-
vodu profesionální skupiny byl krásným vyvrcholením večera. Členové souboru 
zažívali chvíle euforie a měli ze svých úspěchů velkou radost.

25.	 září	 2010 se konalo ještě další vystoupení v rámci soutěže romských 
souborů opět ve Větřní.

27.	listopadu	2010 jsme uspořádali ROMA FEST Vimperk – pozvali jsme další 
romské soubory z regionu (Volary, Prachatice, Písek). Jednalo se o přehlídku, 
každý soubor předvedl tři čardáše. Opět měla akce velmi pěknou úroveň v 
pěkném sále městského kulturního střediska. 

Pro děti jsme připravili během roku maškarní	karneval, vítání	prázdnin (konec 
června) – opékání vuřtů, hry, přespání v kontaktním centru, „Opět	do	školy“	
(září) a Mikulášskou	besídku (prosinec).
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Personální	zajištění	projektu

Ekonomické	údaje
romský	projekt	Čhave	Devlestar
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Hospodaření	OCH	Vimperk	v	roce	2010

Náklady Výdaje
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Děkujeme	těmto	dárcům,	sponzorům:	
Ing. B. Petrášek
p. P. Lampa
p. Šanda
p. J. Kohoutová
Mgr. M. Kanta
BIKE KLUB Vimperk
IT Profi s.r.o.
 
Děkujeme	těmto	institucím	za	poskytnutí	dotace/grantu:
Ministerstvo práce a sociálních věcí, dotace poskytovatelům sociálních služeb 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, dotace ze státního rozpočtu v oblasti 
podpory rodiny
Jihočeský kraj v programu Podpora terénních sociálních služeb a v programu 
Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání
Ministerstvo kultury v Programu na podporu integrace příslušníků romské 
komunity v roce 2009
Rada vlády v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce 
2009
Město Vimperk, finanční podpora projektů: Služba pro rodiny s dětmi, 
Mateřské centrum Budulínek a Čhave Devlestar
Město Prachatice, dotace na pečovatelskou službu v Prachaticích
Město Volary, dotace na pečovatelskou službu ve Volarech
Obec Čkyně, dotace na pečovatelskou službu ve Čkyni
Obec Stachy, dotace na pečovatelskou službu v obci Stachy 
Obec Zdíkov, dotace na pečovatelskou službu ve Zdíkově
Obec Lčovice, dotace na pečovatelskou službu ve Lčovicích
Obec Bohumilice, dotace na pečovatelskou službu v obci Bohumilice
Obec Vacov, dotace na pečovatelskou službu ve Vacově
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