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Vážení přátelé, 
 

rok 2008 byl pro naši charitu rokem plným pozitivních změn, rokem, ve kterém jsme 
zažívali hodně pocitů z dobře vykonané práce. Podařilo se nám pokračovat ve všech 
dosavadních sociálních projektech, realizovali jsme i nový a podařilo se nám splnit i některé 
plány z minulosti.  

 V domově pro seniory jsme modernizovali zařízení, zkvalitňovali služby, dokončili 
jsme proces zavádění standardů kvality tak, že jsme se připravili na případnou inspekci 
sociálních služeb. 

V rámci pečovatelské služby jsme na Vimpersku a Prachaticku zajišťovali pomoc 388 
uživatelům v domácnostech, včetně domů s pečovatelskou službou. V domácí 
ošetřovatelské péči naše zdravotní sestry v terénu ošetřili 354 pacientů dle indikace lékaře, 
výkony byly hrazeny ze zdravotního pojištění.  

Služby pro rodiny s dětmi jsme nadále rozšiřovali v rámci několika projektů: Služba 
pro rodiny s dětmi, Sova a Mateřské centrum Budulínek. Podařilo se nám vyřešit i velmi 
nepříjemnou překážku, ke konci roku jsme totiž dostali výpověď z nájemní smlouvy 
v dosavadních prostorech pro tyto služby. Podařilo se nám zajistit prostory nové, pronajaté 
od Města Vimperk, což nám skýtá větší jistotu. Ke konci roku bylo dokončeno přestěhování a 
úpravy nových prostor tak, že bylo vše připraveno pro činnost v dalším roce.  
 Díky našim dlouholetým dobrovolnicím jsme mohli nadále udržet provoz charitního 
šatníku ve Vimperku. 

Na začátku roku byla situace velmi nejistá po stránce ekonomické, neměli jsme 
dostatek financí na udržení všech služeb. Podali jsme tady žádosti o dotace a granty i 
z jiných zdrojů než v minulých letech a byli jsme úspěšní. Bylo sice velmi náročné zpracovat 
takové množství žádostí, vést řádně účetnictví dle předpisů, vyúčtovat všechny prostředky 
dle zdrojů a dodržet všechny podmínky, které nám stanovovaly jednotlivé orgány, instituce či 
dárci, ale veškerá tato práce přinesla ovoce a my jsme díky těmto prostředkům mohli 
pomáhat všem, kteří nás potřebovali.  

V neposlední řadě mám radost z toho, že došlo ke stabilizaci personálního zajištění 
služeb, podařilo se nám také zvýšit mzdy pracovníků v sociálních službách, které byly již 
několik let neúnosně nízké a hluboko pod hranicí mezd pracovníků v jiných odvětvích.  

Oblastní charita Vimperk měla ke konci roku 64 zaměstnanců v pracovním poměru, 
mnoho dalších pracovalo během roku na základě dohod o provedení práce. Všem chci tímto 
poděkovat za jejich obětavou a náročnou službu. Poděkování za podporu finanční patří všem 
individuálním dárcům a institucím, zejména nás podpořily: Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, Krajský úřad Jihočeského kraje, Ministerstvo školství, Rada vlády, Město Prachatice, 
Město Vimperk, Město Volary, Obec Čkyně, Obec Stachy, Obec Zdíkov, z dárců patří 
největší dík firmě Deichmann, která darovala našemu domovu pro seniory 1 mil. Kč.   

Na závěr bych chtěla popřát všem našim uživatelům, všem pracovníkům charity, 
všem pracovníkům výše uvedených institucí, které nás finančně podpořili, a všem 
individuálním dárcům pevné zdraví a hodně dobrých lidí do cesty.  

 
        Mgr. Dana Marková 

ředitelka Oblastní charity Vimperk  
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V roce 2008 jsme poskytovali sociální služby v těchto projektech: 

 
� Dům klidného stá ří Pravětín  

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

� Charitní pe čovatelská služba 
 

− Čkyně  
− Prachatice 
− Stachy 
− Vimperk 
− Volary 
− Zdíkov 
 
/pečovatelská služba dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ 
 

� Služba pro rodiny s d ětmi  
/sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi  
dle §  65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách/ 
 

� Sova 
 

� Mateřské centrum Budulínek 
 
� Ošetřovatelská služba /home care pé če/ 

/nestátní zdravotnické zařízení/ 
 

� Charitní šatník 
 

 
 

 
 
 
 
 

Složení Rady OCH Vimperk v roce 2008: 
 

Mgr. Dana Marková – ředitelka 
Dana Sovová – ekonom 

Mgr. Michal Pulec – duchovní 
Alena Havelková –  vedoucí sociálního odboru M ěÚ Vimperk 

Mgr. Eva Braumová – sociální odbor M ěÚ Vimperk 
Ivana Vorá čková – sociální odbor M ěÚ Prachatice 

Ladislav Marek - podnikatel 
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Adresa:    Prav ětín 23, 385 01 Vimperk 
Odpov ědný pracovník:  Mgr. Dana Marková 
    mobil: 731 402 993 
Tel./fax:    388 412 738 
Kapacita:   36 l ůžek 
 

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.   

 
V domově poskytujeme tyto služby: 

� poskytnutí ubytování 
� poskytnutí stravy 
� 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 
� ošetřovatelská, rehabilitační péče 
� aktivizační činnosti 
� pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
� nákupy, doprovod při nákupu, úschova věcí, vedení depozit, masáže apod. 
 

Služba je určena seniorům, 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 i mentálním.  

Náš domov pro seniory s nízkou kapacitou (36 lůžek) má své přednosti, umožňuje 
individuální přístup k uživateli a intenzivnější péči. Uživatel platí úhradu maximálně do výše 
85 % svého příjmu bez ohledu na to, jak vysoký důchod pobírá. Nemusí mít tedy nikdo 
obavy, že na takovou službu nebude mít někdy prostředky. Důležitým příjmem pro zařízení 
dle nového sociálního zákona je příspěvek na péči, který občanům vyplácí stát.  
 V roce 2008 se nám podařilo mnoho pozitivního. Kromě obvyklých příjmů jsme získali 
mimořádné dary. Dar od firmy Deichmann-Obuv s. r. o. ve výši 1 mil. Kč byl určen částečně 
na zakoupení nového automobilu, na dokoupení polohovacích lůžek, na zateplení budovy, 
provedení sanačních omítek a vybudování venkovní terasy. Dokoupili jsme 10 elektricky 
polohovatelných lůžek, takže je jimi zařízení plně vybaveno.  Jedno lůžko bylo hrazeno 
z daru Nadace Komerční banky, zateplení, sanační omítky a vybudování terasy jsme museli 
odložit na rok 2009. Na podzim jsme ještě vyměnili všechna okna ve starší budově domova, 
jistě to přispěje k tepelné pohodě obyvatel a potěší je pěkný vzhled i s novými záclonami a 
závěsy. Další významný dar nám poskytl jeden z uživatelů služby ve výši 100.000,- Kč na 
nákup elektrocentrály. Tento náhradní zdroj nám umožňuje v době přírodních katastrof i 
v době plánovaných a hlášených přerušení dodávky energie topit, svítit i vařit. V druhé 
polovině roku jsme si v rámci standardů kvality vytkli cíl zlepšit prostředí domova i po stránce 
estetické, průběžně tedy malujeme všechny prostory, využíváme pastelových barev, které 
mají vliv na psychickou pohodu, pořídili jsme nové sedací soupravy do odpočinkových 
prostor i do jídelny starší budovy domova, nové židle, novou výzdobu na stěnách, zakoupili 
jsme pro uživatele novou velmi pěknou televizi a DVD přehrávač, nové povlečení, ubrusy, 
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pračku, lednici apod. Domov opravdu prokoukl a doufáme, že se v něm budou naši 
obyvatelé dobře cítit. Nejdůležitější je přístup personálu k člověku, dbáme na to, aby 
v domově panovala rodinná atmosféra, aby se pracovníci vzdělávali. Všechny pečovatelky 
měly možnost přímo v zařízení absolvovat letos několik kurzů: kurz zaměřený na prevenci 
syndromu vyhoření, kurz komunikace, ošetřovatelské rehabilitace, kurz zaměřený na 
standard kvality č. 5 – plánování služby, využili jsme možnost dvoudenní konzultace 
odborníka k zavedeným standardům kvality, zaměstnancům byla poskytnuta i podpora 
nezávislého odborníka formou několika supervizí. Do příštího roku máme před sebou ještě 
velké plány, zrealizujeme již zmíněné zateplení budovy včetně sanačních omítek, 
vybudujeme venkovní terasu a připravujeme projekt na přístavbu a modernizaci domova 
z evropské dotace.  

V našem domově v Pravětíně klademe velký důraz na to, aby byla poskytována 
kvalitní péče dle zpracovaných standardů kvality. V denní službě se o naše uživatele 
v současné době starají 4 pečovatelky v přímé péči, dvě pečovatelky, které připravují různé 
aktivizační činnosti pro uživatele, jedna sociální pracovnice, jedna zdravotní sestra, která 
provádí odborné ošetřovatelské výkony (podávání léků, převazy, ošetřovatelskou rehabilitaci 
apod.), jedna vrchní sestra, jedenkrát týdně dochází do zařízení fyzioterapeutka. To je 
celkem přes den 8 pracovníků na 36 uživatelů. Denně probíhají aktivity v ergoterapeutické 
dílně, pravidelně se konají oslavy a setkání s harmonikou, kulturní vystoupení se konají 
jednak v domově, jednak umožňujeme zájemcům navštěvovat kulturní a společenské akce 
ve městě, zejména v Městském kulturním středisku ve Vimperku, zajišťujeme dopravu i 
doprovod.  

Domov se nachází v klidném prostředí v šumavské obci Pravětín nedaleko města 
Vimperk.  Poskytujeme ubytování v devíti jednolůžkových, ve dvanácti dvoulůžkových  a 
v jednom trojlůžkovém pokoji. Pokoje jsou vybavené nábytkem, každý uživatel si vybavení 
může doplnit vlastními předměty. Patnáct pokojů má vlastní sociální zařízení, jedenáct 
pokojů má balkon. V objektu je k dispozici též koupelna vybavená zvedákem do vany a 
koupacím lůžkem, dvě jídelny, ergoterapeutická dílna, společenská místnost a kaple. Domov 
má vlastní kuchyni, ve které je připravována veškerá strava, která se podává pětkrát denně. 
Jídelníček se snažíme přizpůsobit domácí kuchyni, na kterou byli uživatelé zvyklí doma, 
přizpůsobujeme jídelníček individuálním potřebám.  

Zařízení má vlastní prádelnu, sušárnu, pereme veškeré prádlo ložní i osobní, 
provádíme drobné opravy prádla. 

Uživatelům poskytujeme podporu nebo péči při hygieně, oblékání, při pohybu, při 
podávání stravy. Podporujeme rozvíjení sociálních kontaktů, nabízíme aktivizační činnosti 
v ergoterapeutické dílně, pořádáme kulturní akce v domově, výlety mimo domov. Pomáháme 
obyvatelům při obhajobě jejich práv či při obstarávání osobních záležitostí. Klademe velký 
důraz  na individuální rozhovory, naslouchání, snažíme se poskytnout našim uživatelům 
potřebné zázemí. Vždy respektujeme způsob života a zvyklosti uživatele, každý si může 
zvolit svůj způsob trávení volného času, jakou službu chce poskytovat, jakou ne. 
Podporujeme využívání dalších služeb mimo zařízení. 

Zdravotní péče je zajišťována prostřednictvím smluvního lékaře, který pravidelně i dle 
potřeby dochází do zařízení, dále je tato péče zajišťována prostřednictvím dalších 
zdravotnických zařízení (záchranná služba, LDN, nemocnice, specializovaná odborná 
pracoviště). Uživatel si může zvolit svého praktického lékaře. 

Ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotní sestry dle indikace lékaře, tato péče je 
hrazena ze zdravotního pojištění na základě smluv s 5 zdravotními pojišťovnami. 
Rehabilitační péče byla zatím poskytována prostřednictvím jiných rehabilitačních zařízení, 
nově byla zavedena rehabilitační péče jedenkrát týdně přímo v domově. 

 
 



 8 

Cíle poskytované služby: 
1) Zkvalit ňovat ubytování, modernizovat za řízení 

� dle potřeby obnovovat nábytek - průběžně 
� dbát na estetičnost prostředí – ve společných prostorách, ve venkovním areálu i 

na jednotlivých pokojích - trvale 
� s větší péči se starat o květinovou výzdobu - trvale 
� vybudovat venkovní letní terasu (s pergolou) – do roku 2009 
� zateplení a sanační omítky v budově A – do roku 2009 
� zateplení budovy B (do roku 2011) 
� přístavba dalších  pokojů – do roku 2010 – 2011 

(8 jednolůžkových pokojů) – zvýšit tak kvalitu služby a ekonomičnost zařízení 
� zasklení venkovní terasy v 1. patře budovy B – zvětšení jídelny – do roku 2010 
� umístění značky „Zákaz vjezdu“  do areálu – nutný prostor pro sanitky, volný 

prostor pro uživatele od jara do podzimu –  do roku 2009 
� telefony do pokojů – do roku 2012 
� upravit systém signalizace (zvonky) v budově A (systém vypínání) – do roku 2009  
� doplňovat vybavení pro ošetřovatelskou péči dle potřeby (antidekubitní matrace, 

odsávačka na hlen, …apod.) 
� udržovat pořádek ve všech prostorách (i kanceláře, sklady, dílna, kotelna, garáž) - 

trvale 
2) Při poskytování služeb preferovat podporu p řed péčí 

� při hygieně 
� při stravování 
� při oblékání 
� při pohybu z lůžka nebo na lůžko 
� při zařizování osobních záležitostí apod. 
(Co zvládne uživatel sám, v tom ho podporovat.) 

3) Nabízet aktiviza ční činnosti s cílem podporovat rozvíjení vlastních scho pností 
� podporovat samostatné nakupování ve městě, účast na společenském dění mimo 

zařízení 
� ruční práce, pečení v ergoterapeutické dílně apod. 
� procházky 

4) Respektovat individuální zp ůsob života uživatel ů 
� uživatel si sám volí, kdy bude vstávat, spát, odpočívat, jak bude trávit volný čas, 

zda se bude zúčastňovat programů v zařízení, zda bude chodit na bohoslužby do 
kaple, kdy mu bude uklízen pokoj, jak se bude stravovat apod.  

5) Vytvá řet v domov ě rodinného typu atmosféru d ůvěry, klidu, bezpe čného zázemí 
� využívat vhodné techniky komunikace (oční kontakt, úroveň očí, navázání 

kontaktu před jakýmkoli úkonem), přizpůsobovat tempo uživateli, vhodné doteky, 
naslouchání, empatie 

6) Umožňovat uživatel ům v domov ě, který je vzdálen od centra m ěsta, využívání 
dalších služeb 
� podporovat uživatele ve využívání dalších služeb mimo zařízení (kadeřnictví, 

pedikúra, rehabilitace, cukrárna, městské kulturní středisko, zdravotnická zařízení, 
cestovní kancelář, informační centrum apod.) 

7) Předcházet sociálnímu vylou čení uživatel ů služby, pocitu bezmoci 
� individuální rozhovory, setkání, vzbuzovat pocit blízkosti druhého člověka 
� předcházet pocitu, který mají někteří uživatelé,  že kdyby si něco přáli, že by 

personál obtěžovali, protože pracovnice mají moc práce – vysvětlovat opakovaně 
uživatelům, že neobtěžují, že jsme tu pro ně, nabízet vhodnou a přiměřenou 
podporu 
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8) Doprovázet uživatele poslední fází života, umožnit jim d ůstojný odchod ze 
života  
� umožnit umírajícímu mluvit o posledních věcech člověka, o blízkém odchodu 

z tohoto světa, zajistit, aby člověk neumíral sám 
� zajištění odborné léčby bolesti v terminálním stadiu nemoci – v případě potřeby a 

přání uživatele i v jiném zařízení, např. v hospici 
9) Budovat vztah partnerství mezi poskytovatelem a uži vatelem 

� podporovat uživatele, aby bez obav vznášeli stížnosti, podněty, připomínky 
� vysvětlovat uživatelům přínos stížností a připomínek pro obě strany 
� vysvětlovat uživatelům, že mohou podávat stížnosti bez obav 

10) Stabilizovat pracovní tým 
� předcházet syndromu vyhoření – kurzy, semináře na téma „syndrom vyhoření“, 

nabízet podporu nezávislého odborníka formou pravidelných supervizí 
� zajišťovat vzdělávání zaměstnanců  
� utužovat pracovní tým prostřednictvím mimopracovních setkávání 

 
Vycházíme p ři poskytování služeb z t ěchto zásad:  
 
� dodržování práv uživatelů 
� rovný přístupu ke každému  
� tolerance 
� individuální přístup 
� mlčenlivost 
� ochota 
� slušnost 
� vlídnost 
� empatie 

 
Personální zajišt ění služby Počet zaměstnanc ů Přepočtený po čet úvazk ů 
ředitelka   1   0,41 
ekonom, účetní   1   0,35 
zdravotní sestry včetně vrchní sestry 10   5,1 
Fyzioterapeut   1   0,075 
pracovník v sociálních 
službách  
– aktivizační činnosti 

  2   1,75 

pracovníci přímé péče  12  11,5 
sociální pracovnice   1   1,0 
kuchaři   3   3,0 
pomocná síla v kuchyni   1   0,75 
skladová účetní   1   1,0 
údržbáři, topiči   2   1,5 
úklid, praní prádla   3   2,75 
Celkem k 31. 12. 2007 37 28,185 
 
 
Poskytované služby v roce 2008 Počet uživatel ů 
Nově přijatí     11 
Ukončilo službu – z důvodu úmrtí     8 
Ukončilo službu - jiný důvod     3 
Celkem služby poskytnuty    47 
 
 
Žádosti o umíst ění Počet 
Počet žádostí podaných v roce 2008 42 
Počet uspokojených žádostí  11 
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Ekonomické údaje 2008 
Dům klidného stá ří Pravětín 

 

Náklady v Kč 

Potraviny    1 753 344,03 
Drobný materiál    1 111 609,39 
Palivo       151 552,00 
El. energie, vodné       329 334,00 
Spotřeba pohonných hmot         34 494,00 
Opravy a údržba vozidel a vybavení         92 977,00 
Cestovné         20 577,00 
Telefony, nájmy, ostat. služby       483 560,60 
Mzdové náklady    5 698 897,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění    1 938 128,00 
Pojistné vozidel a majetku, bankovní poplatky         56 704,16 
Ostatní            2 160,00 
Odpisy majetku        897 112,00 

Celkem 
 
 12 570 449,18 

 
 

Výnosy v Kč 

Úhrady od uživatel ů   3 450 530,13 
Příspěvky na pé či   3 412 258,00 
Ostatní provozní výnosy   1 137 963,00 
Úhrady od zdravotních pojiš ťoven      556 428,06 
Dary a sbírky      262.125,83 
Dotace MPSV   3 710 000,00 
Dotace – Ú řad práce        74 000,00 

Celkem 
 
  12 603 305,02 

 
Hospodá řský výsledek v K č          32 855,84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interiér domova 
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v ergodílně – pečeme cukroví                                     poskytujeme péči dle individuální potřeby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slavíme narozeniny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maškarní karneval                                                            Silvestr
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Na závěr si dovolujeme připojit pár slov těch, kteří naši práci ocenili: 
 
 
    
Vážení, 
 
 tímto bych Vám chtěla poděkovat, že Naše maminka mohla dožít ve Vašem domově 
s příhodným názvem „Domov klidného stáří“, také děkuji za to, že jsme byli velice vlídně 
přijati. Na mamince bylo vidět, že je spokojená, žila důstojně a v čistotě. Vím, že to bylo 
především velice obětavou a  ne lehkou prací sestřiček a ošetřovatelek. Moc Vás všem děkuji. 
Vaší práce si nesmírně vážím a s úctou se skláním. 
 
         H. K. 
 
 
 
Vážení přátelé, 
 
S velikou vděčností vzpomínám na čas, kdy jste pečovali o moji sestřenici. S dcerou jsme 
oceňovali, jak to vedete. Děkuju za to, že naší Aničce bylo dopřáno mezi Vámi pobýt. 
 
         V. D. 
 
 
 
 
Milé ošetřovatelky a sestry, 
 
 děkuji Vám všem za péči, kterou jste mé mamince věnovaly. Vím, že jste se staraly 
moc dobře a že zde byla maminka spokojená. Chci Vám proto projevit moji hlubokou úctu a 
vděčnost za Vaši nesnadnou fyzicky i psychicky náročnou práci. 
 
Zaplať Pán Bůh 
 
         J. M. 
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Odpov ědný 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  Prachatic e 
tel.:    388 318 981, mobil: 731 604 419 
Dům s pečovatelskou 
službou Volary:  5. Kv ětna 149 
Tel.:    388 333 055 
 

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. 
 
Cíle služby: 
� umožnit uživatelům setrvání ve svém domácím prostředí i při ztrátě soběstačnosti 

v základních životních dovednostech  
� individuálně aktivizovat uživatele za účelem udržení či zlepšení soběstačnosti a 

samostatnosti 
� aktivizovat uživatele k řešení nepříznivé situace vlastními silami 
� poskytovat podporu či pomoc dle individuální potřeby 
� podporovat uživatele v rozvíjení sociálních kontaktů, podporovat veškeré kontakty 

uživatele se společenským prostředím (návštěvy příbuzných, přátel, účast na 
kulturních akcích …), předcházet tak sociálnímu vyloučení uživatele služby 

� pomáhat uživateli překonávat pocit osamění, velkou pozornost věnovat individuálním 
rozhovorům, aktivnímu naslouchání, povzbuzovat uživatele, ujišťovat jej v tom, že i 
když jsou jeho zdravotní či psychické potíže velkého rozsahu, má stále jeho život smysl 

� podporovat uživatele v životním stylu, který si zvolil, podporovat uživatele v jednání  na 
základě vlastních rozhodnutí 

� poskytovat pečovatelskou službu v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí 
(poskytovat komplexní služby) 
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Poskytujeme tyto služby: 
 

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 ...) 
 
Při poskytování služeb vycházíme z těchto zásad:  
� dodržování práv uživatelů 
� respektování potřeb, individuality  a důstojnosti každého člověka 
� rovný přístupu ke každému člověku, nestrannost 
� empatie 
� úcta, ohleduplnost, slušnost 
� důvěra 
� ochota 
� mlčenlivost 
� tolerance 
� optimismus 
 

Předností pečovatelské služby Oblastní charity Vimperk je úzká spolupráce 
s ošetřovatelskou službou Oblastní charity Vimperk. Jedná se o nestátní 
zdravotnické zařízení poskytující home care péči (aplikace injekcí, léků, převazy, 
odběry biologického materiálu, vyšetření hladiny cukru v krvi, ošetření pooperačních 
ran apod. dle indikace lékaře). Péče je hrazena ze zdravotního pojištění na základě 
smluv s 5 zdravotními pojišťovnami.  

Oblastní charita Vimperk zajišťuje poskytování terénních sociálních služeb pro 
uživatele dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na základě 
registrace KÚ. Máme s poskytováním tohoto typu  služeb dlouholeté zkušenosti (od 
roku 1991).  

Naším dlouhodobým cílem je udržení kvality a dostupnosti terénních 
sociálních služeb Oblastní charity Vimperk s ohledem na individuální potřeby 
uživatelů. 

Projekt byl realizován díky dotaci MPSV, grantu KÚ Jihočeského kraje, 
dotacím měst a obcí (Prachatice, Volary, Čkyně, Stachy, Zdíkov, Zálezly, Lčovice a 
Bohumilice) a z výtěžku veřejné sbírky. 

Personál pokračoval v zavádění standardů kvality. Průběžně jsou standardy 
aktualizovány a doplňovány. 
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Charitní pe čovatelská služba – Čkyn ě 
 

 
V průběhu roku byla služba poskytována průměrně 48 uživatel ům měsíčně, 

celkem bylo poskytnuto 13.584 pečovatelských úkon ů.  Za celý rok byla poskytnuta 
služba 64 uživatel ům. 

Služby zajišťovaly 2 pečovatelky v domě s pečovatelskou službu ve Čkyni a 
v domácnostech v obcích Čkyně, Lčovice, Zálezly a Bohumilice. Částečným 
úvazkem se podílela na zajištění služeb vedoucí pečovatelské služby a sociální 
pracovnice. 

 
Zdroje financování:  
 

� úhrady od uživatelů (163.418,- Kč) 
� dotace obcí: Čkyně (240.000,- Kč), Zálezly (15.000,- Kč), Lčovice (10.000,- 

Kč, Bohumilice (10.000,- Kč) 
� dotace MPSV (170.000,- Kč) 
� grant Jihočeského kraje (67.500,- Kč) 
� příspěvky fyz. a práv. osob, dary, sbírky, ostatní výnosy (3.428,02 Kč) 

 
Náklady na službu činily :  679.321,70 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v dom ě s pečovatelskou službou ve Čkyni 
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Charitní pe čovatelská služba – Prachatice  
 

 
V průběhu roku byla služba poskytována průměrně 131 uživatel ům měsíčně, 

celkem bylo poskytnuto 43.784 pečovatelských úkon ů.  Za celý rok byla poskytnuta 
služba 195 uživatel ům. 
Služby zajišťovalo 8 pečovatelek v domech s pečovatelskou službou na Skalce a 
v ul. SNP a dále v domácnostech v Prachaticích a v městských částech Prachatic 
(Podolí, Kahov, Oseky, Stádla, Volovice, Staré Prachatice, Perlovice, Ostrov, 
Městská Lhotka, Libínské sedlo). 

Částečným úvazkem se podílela na zajištění služeb vedoucí pečovatelské 
služby a sociální pracovnice. 

 
Zdroje financování:  
 

� úhrady od uživatelů (514.956,- Kč) 
� dotace Města Prachatice (900.000,- Kč) 
� dotace MPSV (500.000,- Kč) 
� grant Jihočeského kraje (155.664,- Kč) 
� příspěvky fyz. a práv. osob, dary, sbírky ostatní výnosy (20.435,10 Kč) 

 
Náklady na službu činily :  2.090.667,84 Kč 
 
 
V Domě s pečovatelskou službou Skalka fungoval úspěšně po celý rok klub, ve kterém se 
mohli uživatelé služby zapojovat do různých aktivit kulturních, věnovat se ručním pracím, 
vzdělávat se (práce na PC, přednášky o zdraveném životním stylu v seniorském věku 
apod.). 
: 
 
Hašlerovy písni čky – vystoupení p. Šedivého 
 
 
 
 
      ruční práce – nové výtvarné techniky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
práce na PC, práce s internetem 
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       předváno ční posezení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dům s pečovatelskou službou  
Skalka 
        

 
 
pomoc v domácnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

služby zajiš ťujeme auty od M ěsta Prachatice 
(zápůjčka) 
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Charitní pe čovatelská služba - Stachy  
 
 
V průběhu roku byla služba poskytována průměrně 13 uživatel ům měsíčně, 

celkem bylo poskytnuto 3.362 pečovatelských úkon ů.  Za celý rok byla poskytnuta 
služba 18 uživatel ům. 

Služby zajišťovaly 2 pečovatelky na částečný úvazek.   
 

Zdroje financování:  
 

� úhrady od uživatelů (37.469,- Kč) 
� dotace obce Stachy (50.000,- Kč) 
� dotace MPSV (108.000,- Kč) 
� grant Jihočeského kraje (3.848,- Kč) 
� ostatní výnosy (1.815,20 Kč) 

 
Náklady na službu činily : 200.277,70 Kč 
 
Charitní pe čovatelská služba – Vimperk  
 
 

V průběhu roku byla služba poskytována průměrně 61 uživatel ům měsíčně, 
celkem bylo poskytnuto 13.975 pečovatelských úkon ů.  Za celý rok byla poskytnuta 
služba 87 uživatel ům. 

Služby zajišťovaly 2 pečovatelky (1,75 úvazku) ve Vimperku a v okolních 
spádových obcích. Částečným úvazkem se podílela na zajištění služeb vedoucí 
pečovatelské služby a sociální pracovnice. 

 
Zdroje financování:  
 

� úhrady od uživatelů (92.187,- Kč) 
� dotace MPSV (300.000,- Kč) 
� grant Jihočeského kraje (25.230,- Kč) 
� příspěvky fyz. a práv. osob, dary, sbírky, ostatní výnosy (88.395,42 Kč) 

 
Náklady na službu činily :  516.849,70 Kč 
 

 
Charitní pe čovatelská služba – Volary  
 
 

V průběhu roku byla služba poskytována průměrně 11 uživatel ům měsíčně, 
celkem bylo poskytnuto 2.924 pečovatelských úkon ů.  Za celý rok byla poskytnuta 
služba 26 uživatel ům. 

 
Služby zajišťovaly 2 pečovatelky (1,5 úvazku) ve Volarech a v okolních 

spádových obcích. Částečným úvazkem se podílela na zajištění služeb vedoucí 
pečovatelské služby a sociální pracovnice. 
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Zdroje financování:  
 

� úhrady od uživatelů (28.898,- Kč) 
� dotace Města Volary  (440.000,- Kč) 
� dotace MPSV (45.000,- Kč) 
� grant Jihočeského kraje (17.718,- Kč) 
 

Náklady na službu činily :  529.557,20 Kč 
 
 
Charitní pe čovatelská služba – Zdíkov  
 

V průběhu roku byla služba poskytována průměrně 13 uživatel ům měsíčně, 
celkem bylo poskytnuto 2.181 pečovatelských úkon ů.  Za celý rok byla poskytnuta 
služba 18 uživatel ům. 

Služby zajišťovaly 2 pečovatelky na částečný úvazek. Částečným úvazkem se 
podílela na zajištění služeb vedoucí pečovatelské služby a sociální pracovnice. 

 
Zdroje financování:  
 

� úhrady od uživatelů (24.021,- Kč) 
� dotace obce Zdíkov (50.000,- Kč) 
� dotace MPSV (92.000,- Kč) 
� grant Jihočeského kraje (11.070,- Kč) 
� příspěvky fyz. a práv. osob, dary, sbírky, ostatní výnosy (1.992,85 Kč) 

 
Náklady na   službu činily : 179.118  ,20 Kč 
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Souhrnné ekonomické údaje za pečovatelskou službu  roce 2008 
 

Charitní pe čovatelská služba OCH Vimperk v roce 2008 
Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek      131 793,64 
El. energie          3 638,00 
Pohonné hmoty      227 170,50 
Opravy a údržba vozidel      152 420,50 
Cestovné        43 289,00 
Telefony, nájmy, služby      238 461,70 
Vzdělávání zaměstnanců        21 970,00 
Mzdové náklady   2 395 876,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění      832 707,00 
Stravné zaměstnanců        21 825,00 
Pojistné vozidel a org., bankovní 
poplatky 

       81 849,00 

Odpisy majetku        44 792,00 
Celkem 4 195 792,34 
Výnosy                                                                         v Kč 
Tržby      860 949,00 
Dary fyzických osob          6 225,00 
Dary - veřejná sbírka        85 522,00 
Dotace MPSV   1 215 000,00 
Města, obce   1 715 000,00 
Grant Jihočeského kraje      281 030,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky        24 319,59 
Celkem 4 188 045,59 
 
 
Hospodá řský výsledek v K č      - 7 746,75 

 
 

        
Standardy kvalityStandardy kvalityStandardy kvalityStandardy kvality v v v v    pečovatelské služběpečovatelské služběpečovatelské služběpečovatelské službě    
 
Od roku 2005 zavádíme ve službě 15 standardů kvality dle zákona č. 108 Sb., o sociálních 

slzách a vyhlášky č. 505 k tomuto zákonu.  
V roce 2008 se nám podařilo zapojit do projektuprojektuprojektuprojektu financovaného z financovaného z financovaného z financovaného z    evropského evropského evropského evropského 

sociálního fondusociálního fondusociálního fondusociálního fondu nazvaného 
 

Standardy kvality sociálních služeb vStandardy kvality sociálních služeb vStandardy kvality sociálních služeb vStandardy kvality sociálních služeb v    praxi praxi praxi praxi     

Komplexní podpora 13 vyKomplexní podpora 13 vyKomplexní podpora 13 vyKomplexní podpora 13 vybraných poskytovatelů vbraných poskytovatelů vbraných poskytovatelů vbraných poskytovatelů v    zavádění zavádění zavádění zavádění 

standardů kvality sociálních služeb.standardů kvality sociálních služeb.standardů kvality sociálních služeb.standardů kvality sociálních služeb.    
 
Projekt bude zahájen v roce 2009, bude zahrnovat nové komplexní proškolení všech 

pracovníků v sociálních službách včetně managementu, dále zpracování plánu 
implementace/revize SQSS, možnost konzultační podpory a možnost auditu standardů kvality.  
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nestátní zdravotnické za řízení 
 
 
Odpov ědný pracovník:  do 31. 8. 2008 

Běla Hraňová 
    tel. 731 604 439 
 

od 1. 9. 2008 
Vladimíra Koutná 
tel. 731 604 434 
 

Kontaktní adresy:  Krátká 125, 385 01 Vimperk 
tel.: 388 416 288 

 
Dům s pe čovatelskou službou Prachatice 
Skalka 1120, 383 01  Prachatice 
kontaktní osoba: Vladimíra Koutná 
tel. 731 604 434 

 
Posláním ošetřovatelské služby /domácí péče/ je poskytovat ošetřovatelskou 

péči dle indikace lékaře v domácnosti pacienta. 
Služba je poskytována zdarma, je hrazena ze zdravotního pojištění. 
 
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 
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příprava léků do dávkovače na týden, podávání léků, doplnění léčiv 
� podávání stravy sondou 
� péče o pacienta s epileptickým záchvatem 
� 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 
� plán péče s využitím pomůcek při inkontinenci 
� prevence kožních lézí 
� lokální ošetření kožních lézí – bérové vředy, chronické rány, pooperační rány, 

poranění 
� resuscitace 
� aplikace parenterální terapie – infúze – pro zajištění hydratace, energetických 

zdrojů, léčba bolesti – péče o epidurální či spinální katetr 
 
 
Služba domácí péče poskytovaná zdravotními sestrami dle indikace lékaře 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.  

Zkušenosti i ze zahraničí ukazují, že psychická pohoda domácího prostředí 
urychluje doléčení po operacích, po úrazech, při léčbě srdečních nebo nervových 
onemocnění, při léčbě bolesti. Pobyt doma je pro nemocného příjemnější, je 
mnohem menší riziko zanesení infekcí do rány, tzv. nozokomiálních nákaz, které 
jsou obtížně léčitelné. 

 
 

Služby poskytujeme na Vimpersku a Prachaticku.  
 
Ošetřovatelskou péči zajišťují zkušené kvalifikované zdravotní sestry 

s osvědčením pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu.  
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Ekonomické údaje 
 

Charitní ošet řovatelská služba OCH Vimperk 
Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek        31 666,48 
El. energie             720,00 
Pohonné hmoty        65 735,00 
Opravy a údržba vozidel        29 007,00 
Cestovné        11 240,00 
Telefony, nájmy, služby      122 487,51 
Vzdělávání zaměstnanců          1 209,00 
Mzdové náklady      987 749,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění      330 893,00 
Stravné zaměstnanců          2 862,00 
Pojistné vozidel a org., bankovní 
poplatky 

       32 930,00 

Odpisy majetku        19 798,00 
Celkem 1 636 296,99 
Výnosy                                                                         v Kč 
Tržby – zdrav. pojišťovny   1 581 471,76 
Dary fyzických, práv.  osob        14 508,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky        19 123,94 
Celkem 1 615 103,70 
 
 
Hospodá řský výsledek v K č     - 21 193,29 

 
 

Personální zajišt ění služby Počet 
zaměstnanc ů 

přepočtené úvazky 

zdravotní sestry   13  5,00 
ředitelka     1  0,03 
účetní     1  0,10 

 
 
 

Charitní ošetřovatelská služba – OCH Vimperk – rozsah péče 
Počet ošetřených pacientů 354 z toho žen: 269 
Počet jednotlivých typů návštěv 
Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče    134 
Ošetřovací návštěva typ I 1 143 
Ošetřovací návštěva typ II 3 118 
Ošetřovací návštěva typ III    671 
Ošetřovací návštěva typ IV      80 
Počet návštěv celkem 8 146 
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Druh služby:  služba sociální prevence 

/sociáln ě aktiviza ční služby pro rodiny s d ětmi/  
podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách 
 

Odpov ědný pracovník:  Bc. Zuzana Bláhová  
 
Sídlo:    Pasovská 175, 385 01 Vimperk 
 
Tel.:    739 739 886 
 

Posláním služby je pomoc rodinám s dětmi při péči o dítě, při výchově a 
vzdělávání dětí či při řešení problémových situací. Služba podporuje rodinu, aby byl 
zajištěn všestranný zdravý rozvoj dítěte. Podporujeme aktivní trávení volného času 
dětí, zejména dětí ze sociálně slabých rodin a z méně podnětného sociálního 
prostředí. Svým působením se snažíme předcházet sociálnímu vyloučení těchto 
rodin. 

Poskytujeme také pomoc dětem, jejichž rodiče si potřebu pomoci sami 
neuvědomují a o službu sami nepožádají, a to na základě podnětu dítěte samotného 
nebo sociálního odboru města. Naším úkolem je sociálně právní ochrana dětí, jejichž 
vývoj je ohrožen. 

 

Zařízení poskytovalo v roce 2008 tyto služby:  
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
c) sociálně terapeutické činnosti 
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 
 

Služba je určena: 
 

� rodinám v nepříznivé sociální situaci 
� rodinám ohroženým sociálním vyloučením 
� rodinám, které potřebují podporu a pomoc při péči o dítě, při výchově a 

vzdělávání dětí 
� dětem, jejichž vývoj je ohrožen dlouhodobě nepříznivou situací rodiny 
� dětem ohroženým negativními společenskými jevy 
� dětem s nedostatečnými návyky smysluplného využívání volného času 
� dětem s poruchami chování, které potřebují odbornou pomoc 
� dětem při a po rozvodu manželství, dětem z rodin, které neplní své funkce 
� dětem týraným 

 

Forma poskytovaných služeb: terénní, ambulantní 
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Poradenství 
 

Poskytujeme rady rodičům pečujícím o děti v oblasti péče o dítě, výchovy a 
vzdělávání dětí, poradenství poskytujeme rodinám či dětem v nepříznivé sociální 
situaci, dětem s těžkostmi ve vrstevnických vztazích či ve vztazích s dospělými.   

Zajišťujeme konzultace týkající se poruch ve výslovnosti dětí (logopedické). 
Zajišťujeme  konzultace, poradenství psychologické.  
Počet kontaktů: průměrně 20 – 30 týdně 

 
Volno časový klub 
 

Aktivity jsou určeny dětem z méně podnětného prostředí, rodinám ohroženým 
sociálním vyloučením, rodinám s narušenými vnitřními vztahy. V rámci 
volnočasového klubu mají děti možnost smysluplně trávit čas ve vrstevnickém 
kolektivu za podpory dospělé autority. V podobě odpoledních a podvečerních kurzů 
mají pak zájemci možnost společně s dalšími rodinnými příslušníky vybočit ze 
stereotypu konzumního trávení volného času a nalézt možnosti tvůrčího projevu ve 
společné činnosti. 

Počet uživatelů: průměrně 3 - 5 (za týden). 
 
Výlety 
 

Výlety organizované pro rodiče s dětmi posilují vztahy v rodině a vztahy mezi 
příslušníky většinové a menšinové společnosti. Aktivity podporují společné trávení 
volného času dětí a rodičů, posilují sociální dovednosti a kooperaci. Hravou formou 
umožňují dětem aplikovat vědomosti a dovednosti v praktickém životě, umožňují 
smysluplné trávení volného času a uvolnění. 

Počet uživatelů: průměrně 3 - 5 (za týden). 
 
 
Kurzy pozornosti 
 

V podobě individuální i skupinové práce umožňují dětem posilovat sociální 
kompetence, zvyšovat schopnost koncentrace a sebeřízení, což ve svých 
důsledcích usnadňuje zvládání sociálních interakcí v různých rovinách 
hierarchických vztahů, i zvládání školní zátěže.  

Počet uživatelů: individuálně 8 – 12, skupinově 6 - 8 (3 skupiny během roku) 
 
Dovedné ruce   
 

Zájemci mají možnost naučit se tvořivě pracovat s běžnými materiály 
nenáročnými výtvarnými technikami. Často se učí při tom využívat „odpadový“ 
materiál, jako např. obaly od spotřebního zboží, čímž se učí zaujímat kladný vztah 
k životnímu prostředí. Dále procvičují motoriku rukou a zvyšují své sebehodnocení 
užitečnými výrobky, které si odnášejí domů, v neposlední řadě se učí vzájemně si 
pomáhat. 

Počet uživatelů: 6 - 8 dětí 
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Čhave Devlestar  
 
Romský taneční soubor pro dětské i dospělé příslušníky romské kultury, kteří se 

hlásí k romským tradicím a chtějí je dále udržovat. Aktivity umožňují zájemcům 
smysluplně trávit volný čas formou kolektivní tvůrčí práce, učí je sebevyjádření a 
přijímání rolí. Díky veřejným vystoupením se dětem i dospělým dostává ocenění, 
které se učí přijímat, zvyšuje se tak jejich sebehodnocení a prolamují bariéry 
sociálního vyloučení. Nenásilně v rámci aktivit souboru poskytujeme poradenství a 
pomoc v oblasti hospodaření rodiny, výchovy a vzdělávání dětí, pomáháme 
nezaměstnaným při vyhledávání zaměstnání. 

Počet uživatelů: 20 - 25  
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Jednorázové akce 
 
� přednášky (Neurózy řeči, Vývoj řeči, Výchova efektivně?, Poruchy učení atd.) 
� 3. 2. Maškarní rej (spolupráce s MěKS) 
� 16. 5. den otevřených dveří a oslava narozenin centra  
� 27. 6. vítání prázdnin Táta dneska frčí (spolupráce s MěKS) 
� 5. 9. burza dětského vybavení 
� 9. 11. Podzimní hrátky (zábavný pořad s ukázkami činností služby) 
� 2. 12. mikulášská nadílka 
 
Sova 

Na základě konzultací s rodiči a učiteli pomáháme dětem s prospěchovými 
problémy, pomáháme jim osvojovat si studijních návyky, a to zejména hravou 
formou. Dětem je poskytnuta podpora a individuální průvodcovství při plnění 
domácích úkolů či pochopení obtížné látky, rodiče mají šanci naučit se s dětmi učit. 
Součástí práce s dětmi jsou i volné rozhovory o osobních tématech, zájmech či 
běžných dětských radostech a starostech, děti tak mají šanci svěřit se nezávislému 
dospělému. 

Projekt Sova umožnil realizovat fakultativní služby v rámci širšího projektu Služba 
pro rodiny s dětmi. Nabízeli jsme dětem doučování, procvičování problematického 
učiva hravou formou, individuálně jsme věnovali dětem dostatek prostoru a času, což 
jim nejvíc chybí, a to také často bývá příčinou poruch chování.  

Projekt přispěl k řešení problémů dětí ze sociálně slabších rodin - smysluplné 
trávení a vyplnění volného času, řešení problémů prospěchových i výchovných, 
rozvinuli jsme spolupráci se školou, učiteli, rodiči a sociálním odborem města.  

Celkem služby využilo 80 dětí. Projekt Sova se kladně projevil ve třech rovinách: 
1) školní prospěch: 
� zlepšení studijního průměru (cca 10 % dětí - odhad) 
� udržení studijního průměru i přes nárůst obtížnosti učiva (60 - 70 % dětí - odhad) 
� zmírnění propadu studijního průměru oproti předpokládanému propadu bez naší 

pomoci a spolupráce se školou a rodinou (20 - 30 % dětí - odhad) 
2) vztahy v rodině a soukromí: 
� podle dětí je doma větší pohoda a méně se bojí do školy, když se nemusí 

strachovat, že budou mít špatně úkoly a přinesou špatnou známku 
� podle rodičů je možno mít doma uvolněnější atmosféru a být k dítěti méně napjatí  
3) širší sociální vztahy a kompetence: 
� podle dětí se zlepšila jejich pozice v kolektivu vrstevníků, cítí se více rovnocenné 
� děti měly možnost zapojit se do zájmových činností, trávit zajímavěji volný čas, na 

aktivity námi pořádané se těší 
� podle vyučujících se zlepšily studijní návyky dětí, zvýšila jejich aktivita a schopnost 

kooperace, naopak se zmírnila snaha opisovat a podvádět 
Harmonogram projektu 
1. etapa - 1. 1. 2008 - 30. 6. 2008 
2. etapa - prázdniny (1. 7. - 31. 8.) 
3. etapa - 1. 9. 2008 - 31. 12. 2008 
Projekt byl realizovaný z dotace Ministerstva škols tví, mládeže a t ělovýchovy 
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Foto z činnosti 
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Ekonomické údaje 
 

Služba pro rodiny s d ětmi 
Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek        46 749,00 
El. energie        19 776,00 
Cestovné        13 761,50 
Telefony, nájmy, služby        53 417,20 
Vzdělávání zaměstnanců        10 840,00 
Mzdové náklady      389 197,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění      120 500,00 
Stravné zaměstnanců                 0 
Pojistné org., bankovní poplatky          1 904,00 
Celkem      656 144,70 
Výnosy                                                                        v Kč 
Úhrady                0 
Dotace MPSV     350 000,00 
Dotace – Rada vlády      140 000,00 
Dotace MŠMT       50 000,00 
Příspěvek Města Vimperk       60 000,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky              99,69 
Celkem      624 293,69 
 
 
Hospodá řský výsledek v K č    - 31 851,01 

 
 

Sova 
Náklady                                                                        v Kč 
Mzdové náklady        30 000,00 
Ostatní neinvestiční náklady 
(nájemné, odvody zákonného 
pojištění) 

       20 000,00 

Celkem        50 000,00 
Výnosy                                                                        v Kč 
Dotace MŠMT        50 000,00 
Celkem        50 000,00 
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Člen Sítě Mateřských center 
 
 
Odpov ědný pracovník:  Bc. Zuzana Bláhová  
 
Sídlo:    Pasovská 175, 385 01 Vimperk 
    od 16. 12. 2008 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 mohou vyměňovat své 
zkušenosti, hrát si společně s dětmi a vzdělávat se. Činnosti centra napomáhají 
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.  
 
Mateřské centrum poskytuje tyto služby:  

� klub rodičů – zájmové aktivity pro rodiče s dětmi (výtvarná, hudební, 
dramatická činnost pro rodiče a jejich děti) 

� odlehčovací služby pro rodiny, krátkodobé hlídání dětí, relaxační techniky 
� cvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců do 6 let věku dítěte                                                                        
� výlety 
� jednorázové akce pro rodiče s dětmi v jednotlivých ročních obdobích 
� vzdělávací kurzy (se zajištěným hlídáním dětí), přednášky 
� logopedická péče 
� zdravé pískání 
� konzultace s psycholožkou 
� masáže pro rodiče  
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Cílová skupina: 
� rodiče, prarodiče pečující o děti předškolního věku 
� děti předškolního věku 
� osamělé matky, otcové 
� rodiny v nepříznivé sociální situaci  

 

Přednášková činnost i vzájemná setkávání rodičů s dětmi posilují rodičovské 
kompetence, vzdělávací aktivity umožňují rodičům pečujícím o děti udržovat a 
rozvíjet svou profesní orientaci, schopnosti a dovednosti, které mohou využít po 
ukončení mateřské dovolené při návratu na trh práce. Aktivity centra umožňují 
rodičům pečujícím o děti vyjít z izolace, kterou většinou, zvláště ženy, během 
mateřské či rodičovské dovolené pociťují. Vznikají zde nová přátelství a příležitosti k 
vzájemné výměně zkušeností, je zde prostor pro komunitní svépomoc. 

Mateřské centrum Budulínek je jedinou službou ve Vimperku toho druhu. Těší 
nás, že se nám podařilo zapojit do činnosti i rodiny romské i vietnamské, což přispívá 
k rozvoji vzájemných lepších vztahů a odstraňování předsudků či jiných bariér. 
Vzdělávací kurzy jsou jediné ve městě, kterých se mohou účastnit rodiče pečující o 
malé děti, zatímco mají zajištěno hlídání dětí. Velmi oblíbené cvičení pro rodiče s 
dětmi podporuje zdravý životní styl, který je důležitou prevencí civilizačních chorob, 
např. i obezity u dětí. 

Podařilo se nám natolik vybudovat vztah rodičů s centrem, že značná část úkonů 
při stěhování na novou adresu byla dobrovolně rozebrána rodinami návštěvnic a 
pracovnice centra neměly na bedrech úplně všechno samy. 

V jednotlivých dnech v týdnu probíhaly jednak pravidelné aktivity, jednak 
jednorázové akce dle připraveného měsíčního programu. 
 

Pravidelné aktivity: 

� cvi čení rodi čů s dětmi  (cvičení s kojenci, s batolaty i s dětmi předškolního 
věku a mladšího školního věku – na balančních míčích i bez nich spojené se 
zpíváním a říkankami), celkem v průběhu roku ve 3 až 5 oddělených 
skupinách, průměrně cca 4 – 6 dvojic matka-dítě. 

� zdravé pískání na flétni čky  - pro nácvik správného dýchání, vhodné pro 
astmatiky a alergiky, ale i další jedince, kterým nácvik správného dýchání 
pomáhá v běžném životě, průměrně cca 4 – 7 dětských účastníků. 

� klub pro maminky a tatínky s d ětmi  (vzájemná setkávání, zpívání, 
výtvarné aktivity - práce s lýkem, ubrousková technika, keramická dílna, 
výroba drobných dárečků, loutek, drátování, adventní, vánoční dekorace, 
patchwork apod.), průměrně cca 3 – 5 dvojic matka-dítě. 

� krátkodobé hlídání d ětí:  pro rodiče předškolních dětí ohrožené sociální 
izolací a sociálním vyloučením, děti z etnických menšin (Vietnamci, 
Romové). Rodičům umožňuje hlídání zařídit si nutné záležitosti (návštěva 
lékaře, vyřízení záležitosti na úřadech ...), účastnit se vzdělávacích aktivit či 
vzájemných setkávání v rámci společenského života a odolávat tak tlaku 
sociální izolace či vyloučení. Dětem těchto rodičů umožňuje hlídání pobyt 
v podnětném prostředí a sociální kontakt s vrstevníky. Průměrně pravidelné 
hlídání při jazykových kurzech 5 – 8 dětí (3 – 4 takovéto skupiny), nárazově 
hlídání: cca 10 dětí, pravidelná integrace: 1 Vietnamka. 

� jazykové kurzy:  pro jedince ohrožené sociální izolací, nezaměstnaností a 
sociálním vyloučením. Kurzy umožňují zvýšení kompetencí uplatnitelných na 
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trhu práce, napomáhají zvýšit sebehodnocení a usnadnit překonání bariér 
sociálního vyloučení. Průměrně kolem 7 účastníků ve skupině (střídají se 
celkem 3 – 4 skupiny podle pokročilosti a druhu jazyka, anglický jazyk pro 
rodiče s dětmi: 4 páry 

� masáže pro maminky na mateřské dovolené trpící bolestmi zad 
� pravidelné konzultace s klinickou logopedkou  
� turistické výlety s rodi či a dětmi  o prázdninách každé úterý (Antýgl, 

Vimperská Zlatá stezka, rozhledna Javorník a Královský kámen, Boubín, 
Stožec ...) 

 

 

Jednorázové aktivity: 

� přednášky (Neurózy řeči, Vývoj řeči, Líčení a péče o ruce, Výchova 
efektivně?, Poruchy učení atd.) 

� 3. 2. Maškarní rej (spolupráce s MěKS) 
� 12. 5. vernisáž výstavy Město dětí (kampaň Sítě MC) 
� 16. 5. den otevřených dveří a oslava narozenin centra 
� 27. 6. vítání prázdnin Táta dneska frčí (spolupráce s MěKS) 
� 5. 9. burza dětského vybavení 
� 9. 11. Podzimní hrátky (zábavný pořad s ukázkami činností centra) 
� 2. 12. mikulášská nadílka 

Celkem využili služby centra pravidelní návštěvníci ze 101 rodin a odhadem 
přibližně návštěvníci jednorázových či sezónních aktivit z dalších 50 rodin. 

Jednotliví rodiče přicházeli s dítětem buď sami nebo se známými a proběhlo 
vzájemné seznámení, nabídka služeb centra, rodiče (většinou maminky) sdělí, o jaké 
činnosti, aktivity mají zájem a dle vzájemné domluvy se zúčastňují dle vlastní volby 
nabízených programů. Maminky, které již docházejí do centra delší dobu, se podílejí 
také na tvorbě programu i jeho realizaci. Většinou maminky s dětmi vyhledávají 
činnosti, které jim přinášejí možnost setkání s jinými maminkami, mohou si popovídat 
o problémech, starostech a mají tak možnost navazovat sociální kontakty v době, kdy 
jsou na mateřské či rodičovské dovolené a kdy jim právě sociální kontakty chybí. 
Maminky vítají také možnost věnovat se s dětmi zajímavým činnostem, které sami 
doma pro děti zajistit nemohou nebo neumí. Přínosem aktivit v centru je také to, že si 
spolu hrají děti, že i děti navazují sociální kontakty, získávají nové sociální 
dovednosti, zvykají si na cizí osoby (jiné rodiče, děti), připravují se tak např. na vstup 
do mateřské školy a do školy. Během hlídání dětí si také zvykají po chvilkách na 
nepřítomnost maminky, což potřebují děti nacvičovat právě před vstupem do 
mateřské školy nebo do školy. Některé maminky se mají chuť vzdělávat, aby si 
udržovaly a rozvíjely své schopnosti, které uplatní po návratu do práce. Dle 
měsíčního programu si mohou maminky vybrat i jednorázové akce (výlet, přednášku, 
besedu, besídku apod.). Na programech se podílejí samy maminky, některé na 
základě dohody o provedení práce, samy nejlépe vědí, co ostatní maminky a děti 
zajímá, samy si tím rozvíjejí své schopnosti a dovednosti. Pokud se někdo z rodičů 
ocitá v nepříznivé sociální situaci, neví si rady s výchovou dítěte apod., má možnost 
využít poradenství s pracovníky centra nebo s psycholožkou či logopedkou. 
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Služba byla realizována v ul. Pasovská č. p. 175 (až do 15. 12.), zde v 
prostorné herně probíhaly veškeré aktivity s dětmi včetně cvičení s rodiči, vzájemná 
setkávání rodičů s dětmi a hudební i výtvarné aktivity s dětmi. V době mimo 
pravidelný program bylo v centru poskytováno poradenství, přednášky pro rodiče v 
odpoledních a podvečerních hodinách, logopedická individuální péče, individuální i 
skupinová práce s předškolními dětmi (příprava na vstup do školy). V jiných 
prostorech téže budovy probíhaly kurzy německého a anglického jazyka (v centru v 
té době zatím probíhá hlídání dětí), kurzy anglického jazyka pro rodiče s dětmi 
probíhaly v herně. Také během dne měli možnost rodiče využít krátkodobého hlídání 
dětí v době, kdy si potřebují vyřídit neodkladné záležitosti (na úřadu, u lékaře apod.) 

Po přestěhování do nových prostor v ul. Krátká č. p. 125 jsme získali dvě 
oddělené místnosti, z nichž jedna slouží jako herna a cvičební místnost, druhá pak 
jako učebna pro jazykové kurzy a dílna pro tvořivé aktivity. 

Klíčovou zkouškou byl pro centrum odchod pracovnice-vedoucí cvičení rodičů s 
dětmi a dalších aktivit centra. Ukázalo se však, že právě v tomto okamžiku se 
podařilo to, co se nám doposud příliš nedařilo realizovat podle našich představ, tj. 
aby samotní rodiče přistupovali iniciativněji, sami si začali organizovat společné 
činnosti, nejen přijímali aktivity připravené pracovnicemi centra. Maminky se samy 
chopily vedení dotčených aktivit a dnes jejich program připravují zcela samostatně a 
průběžně si je předávají, jak končí rodičovskou dovolenou a odcházejí do práce. 
Také si podle těchto potřeb samy upravují rozvrh aktivit – utváří se odpolední skupiny 
těch, které nechtějí s návštěvami centra přestat po návratu do práce a samy si tyto 
odpolední skupiny vedou. Angažovanost rodičů a princip svépomoci se nám podařilo 
vzbudit natolik, že velkou část úkonů souvisejících se stěhováním centra zastaly 
zcela dobrovolně rodiny návštěvnic. I přes zdánlivě kritické obtíže tedy činnost centra 
probíhala úspěšně, byl splněn cíl, který jsme si na počátku roku vytkli, získali jsme 
důvěru veřejnosti i místní samosprávy a zájem o naše služby narůstá. Činnost centra 
byla pestrá, bohatá, na každý měsíc byl včas připraven podrobný program, 
zájemkyním z řad návštěvnic zasíláme pravidelné tzv. „pondělní dopisy“, ve kterých 
je informujeme o aktualitách (ti, kteří si zasílání neobjednali, si mohou tyto informace 
přečíst vždy na nástěnce). Spolupracovali jsme úspěšně s dalšími institucemi i s 
odborníky, kteří byli ochotni přednášet bez nároku na odměnu. 

Se zájemci o službu probíhá nejprve jednání dle standardů kvality sociálních 
služeb, dochází k vzájemné výměně informací a k formulaci cíle, který má služba 
naplňovat. Probíhalo a probíhá zavádění standardů kvality sociálních služeb. Projekt 
byl průběžně vyhodnocován na pracovních poradách jedenkrát až dvakrát do 
měsíce. Pravidelně byl veden deník aktivit a účasti na nich. Kvalita poskytovaných 
služeb byla vyhodnocována také na základě ústního dotazování uživatelů služeb i 
prostřednictvím anonymních písemných dotazníků. Úspěšně se rozvíjela spolupráce 
se sociálním odborem města, s Městským kulturním střediskem, s dalšími 
mateřskými centry v kraji a se Sítí MC (účastnili jsme se akcí organizovaných Sítí 
mateřských center), s Domem dětí a mládeže ve Vimperku, s lékaři, logopedkou, 
psycholožkou apod. 
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Mateřské centrum Budulínek: 
personální zajišt ění služby  

počet 
/pracovní 
pom ěr/ 

přepočtené 
úvazky 

Dohody o 
provedení 
práce 

pedagogický pracovník a vedoucí projektu 
(od 1. 9. 2007) 

1 0,1  

pracovník v sociálních službách do 30. 9. 1 0,04  
sociální pracovník (od 29. 9) 1 0,006  
ředitelka organizace 1 0,03  
účetní, ekonom 1 0,03  
realizace jednotlivých aktivit – z řad rodičů   12 
 
 
 

 
Ekonomické údaje 

 
Mateřské centrum Budulínek 

Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek        36 318,00 
El. energie        11 258,00 
Cestovné          2 939,00 
Telefony, nájmy, služby        56 955,20 
Vzdělávání zaměstnanců             550, 00 
Mzdové náklady      111 822,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění             121,00 
Pojistné org., bankovní poplatky          3 082,00 
Celkem    232 323,20 
Výnosy                                                                         v Kč 
Veřejná sbírka       15 314,00 
Dotace MPSV      114 500,00 
Grant KÚ        50 130,00 
Město Vimperk        40 000,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky          1 136,00 
Celkem    221 305,00 
 
 
Hospodá řský výsledek v K č   - 11 018,20 
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Z činnosti Mate řského centra Budulínek 
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Náklady v Kč 

Potraviny  1 753 344,03 
Drobný materiál, palivo  1 509 688,51 
El. energie, vodné     364 726,00 
Spotřeba pohonných hmot     327 399,50 
Opravy a údržba vozidel a vybavení     274 404,50 
Cestovné       91 806,50 
Telefony, nájmy, ostat. služby     989 451,21 
Mzdové náklady  9 583 541,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění  3 234 588,00 
Pojistné vozidel a majetku, bankovní poplatky       67 508,16 
Ostatní        32 847,00 
Odpisy majetku     961 702,00 

Celkem 
19 291 006,41 

 
 
 

Výnosy v Kč 

Úhrady od uživatel ů, sociální p říspěvky, úhrady ZP 10 999 599,95 
Ostatní provozní výnosy       46 045,05 
Dary a sbírky      506 748,00 
Dotace státu, J Č kraje, obcí, m ěst, ú řad práce, KP projekt   7 699 660,00   

Celkem 
19 252 053,00 

 
 
 
Hospodá řský výsledek v K č     -  38 953,41 
 
 
Investice 
Investice stavební 262 000 
Investice - za řízení 586 000 
Investice celkem 848 000 
Dotace na investice           0 
Ostatní investi ční zdroje 848 000 
Inv. zdroje - výdaje           0    
 
 
Počet zaměstnanc ů 
fyzický 64 
přepočtený 51,37 
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Sponzo ři a dárci 
 
DEICHMANN-OBUV s. r. o. 
Nadace Komer ční banky 
Jistota 
TIVET 
farnost Vimperk 
farnost Kvilda 
farnost Horní Vltavice 
farnost Nové Hut ě 
farnost Šumavské Hoštice 
Auto JAMRA 
IT Profi s.r.o. 
Jednota Vimperk 
pan J. Zídek 
pan J. Bujko 
p. Šimková 

p. Robl 
p. Sitterová 
p. Brejchová 
p. Lukeš 
p. Pechlátová 
p. Zábranová 
p. J. Turner 
Ing. K řížová 
p. V. Stuchlá 
MUDr. J. Janoušek 
p. Filip 
p. Kurt Friedberger 
p. J. Šabouk 
p. J. Kohoutová 
p. Šanda 

Ing. J. Kalbá č 
Mgr. M. Kanta 
Ing. Jana Malzahn 
p. P. Lampa 
p. J. Sova 
p. Kuncl 
p. Jandová 
p. Martanová 
p. Fackengergova 
p. Juha ňáková 
VOŠ a SOŠ Březnice 
p. Osvaldová 
p. Skolková  
 

 
 
Poskytovatelé dotací a grant ů  
 
Ministerstvo práce a sociálních v ěcí, dotace poskytovatel ům sociálních služeb  
Ministerstvo práce a sociálních v ěcí, dotace ze státního rozpo čtu v oblasti podpory rodiny 
Jiho český kraj, podpora terénních sociálních služeb, pod pora služeb nedefinovaných v zákon ě 
o sociálních službách, dotace na mate řské centrum 
Ministerstvo školství mládeže a t ělovýchovy, Program státní podpory práce s d ětmi a mládeží 
pro nestátní neziskové organizace na léta 2007 – 20 10, projekt Sova 
Rada vlády, Program „P ředcházení sociálnímu vylou čení a odstra ňování jeho d ůsledk ů", 
podprogram B. Prevence soc. vylou čení a komunitní práce" poskytovaných Ú řadem vlády ČR, 
dotace na Službu pro rodiny s d ětmi 
Město Vimperk, finan ční podpora projekt ů: Služba pro rodiny s d ětmi a Mate řské centrum 
Budulínek 
Město Prachatice, dotace na pe čovatelskou službu v Prachaticích 
Město Volary, dotace na pe čovatelskou službu ve Volarech 
Obec Čkyn ě, dotace na pe čovatelskou službu ve Čkyni 
Obec Stachy, dotace na pe čovatelskou službu v obci Stachy  
Obec Zdíkov, dotace na pe čovatelskou službu ve Zdíkov ě 
Obec L čovice, dotace na pe čovatelskou službu ve L čovicích 
Obec Zálezly, dotace na pe čovatelskou službu v obci Zálezly 
Obec Bohumilice, dotace na pe čovatelskou službu v obci Bohumilice 
 
Dotace státu, p říspěvky obcí, granty Jiho českého kraje 
MPSV 5 389 500,00 
Města, obce 1 715 000,00 
Jiho český kraj    331 160,00 
Rada vlády    140 000,00 
MŠMT      50 000,00 
Úřad práce      74 000,00 
 
 
Dary v roce 2008 
firmy, instituce, fyzické osoby 369 610,00 
veřejná sbírka 127 030,00 
Tříkrálová sbírka   90 280,00 
 
Výro ční zprávu zpracovala: Mgr. Dana Marková 


