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Tel./fax: 388 412 738 
  

web:   http://www.fch-vimperk.cz 
 
e-mail: info@fch-vimperk.cz 

 
Registrace: 

   Ministerstvo kultury ČR 
Rejstřík církevních právnických osob 

   dne 14. 10. 1998 
   pod č. 8/1-05-714/1998 
 

Registrace poskytovatele sociálních služeb: 
 

   KRAJSKÝ ÚŘAD – JIHOČESKÝ KRAJ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
   č. j. : KUJCK/15531/07/OSVZ/Kar 1 

ze dne 26. 6. 2007 
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Vážení přátelé, 
 

rok 2007 byl velmi důležitým rokem pro všechny poskytovatele sociálních služeb, tedy 
i pro naši charitu. 1. 1. 2007 totiž vešel v účinnost zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, na který veřejnost již tak dlouho čekala. Museli jsme se vyrovnat se všemi 
zásadními změnami, které zákon přinesl. Se všemi uživateli služeb byly uzavřeny nové 
smlouvy o poskytování sociálních služeb, byla přepracována všechna vnitřní pravidla, 
kterými se poskytování služeb v jednotlivých našich projektech řídí. Po celý rok jsme 
intenzivně pracovali na zavádění standardů kvality v jednotlivých sociálních službách dle 
výše jmenovaného nového zákona a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 505/2006 Sb.  

V prvních měsících roku jsme připravovali všechny podklady pro podání žádosti o 
registraci pro jednotlivé služby, které poskytujeme. Dne 26. června jsme rozhodnutí o 
registraci pro jednotlivé služby získali. 

V roce 2007 byla naše činnost velmi bohatá. Nejdůležitějším a ekonomicky 
nejnákladnějším naším projektem byl nadále domov pro seniory v Pravětíně, poskytovali 
jsme nadále pečovatelskou službu ve Vimperku, v Prachaticích, ve Čkyni, ve Zdíkově a na 
Staších, od 1. dubna bylo otevřeno nové středisko pečovatelské služby také ve Volarech. 
Rozšířila se činnost charitní ošetřovatelské služby, kromě Vimperska jsme zajišťovali 
ošetřovatelskou službu na základě nově přiznané registrace KÚ také na Prachaticku.  

Velkou radost jsme měli z toho, že se nám podařilo zrealizovat dva zcela nové 
projekty. Jedním z nich byla Charitní služba pro rodiny s dětmi, jedná se dle zákona o 
sociálních službách o tzv. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Druhým novým 
projektem bylo Mateřské centrum Budulínek. Obě služby byly poskytovány ve Vimperku. 

Vzhledem k rozšíření naši činnosti v našem regionu došlo z rozhodnutí našeho 
zřizovatele ke změně názvu naší organizace, která se od 1. 1. 2007 jmenuje Oblastní charita 
Vimperk.  

Dne 19. ledna jsme pocítili na vlastní kůži, jak křehká je naše civilizace a jak  mocná 
je příroda. Hurikán Kyril zasáhl také Prachaticko, nejproblematičtější byla pro nás situace 
v domově pro seniory v Pravětíně. Tři dny byla přerušena dodávka elektrické energie, bylo 
nutno zajistit teplé jídlo, netekla teplá voda, světlo zajišťovaly od podvečera do rána jen 
kapesní svítilny. Naštěstí nemrzlo, a tak s pomocí teplejšího oblečení a přikrývek se podařilo 
překonat chlad.  Uvědomili jsme si všichni, jak málo jsme vděčni za každý obyčejný den, kdy 
teče voda, svítí světlo, topení hřeje a máme co jíst a pít. 

Po stránce personální byla situace ve všech projektech o poznání stabilnější než 
v minulých třech letech, velkou pozornost jsme věnovali vzdělávání, všechny pracovnice 
v sociálních službách splnily kvalifikační předpoklady dle nového zákona, řada z nich 
absolvováním nového kvalifikačního kurzu.  

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům za obětavou a náročnou práci, 
děkuji všem institucím, dárcům i nadacím, které nám pomohly po stránce finanční realizovat 
jednotlivé projekty, zejména děkuji Ministerstvu práce a sociálních věcí, Jihočeskému kraji, 
městům a obcím: Prachatice, Volary, Vimperk, Čkyně, Stachy, Zdíkov, Lčovice a Zálezly. 

Všem uživatelům našich služeb i všem zaměstnancům pak přeji pevné zdraví, hodně 
sil a vše dobré do dalších dnů. 

 
        Mgr. Dana Marková 

ředitelka Oblastní charity Vimperk  
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Činnost v roce 2007 
 
 
V roce 2007 jsme poskytovali sociální služby v těchto projektech: 

 
§ Dům klidného stáří Pravětín  

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

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

§ Charitní služba pro rodiny s dětmi  
/sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  
dle §  65 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ 
 

§ Mateřské centrum Budulínek 
 
§ Ošetřovatelská služba /home care péče/ 

/nestátní zdravotnické zařízení/ 
 

§ Charitní šatník 
 
 

 
Složení Rady OCH Vimperk v roce 2007: 

 
Mgr. Dana Marková – ředitelka 

Dana Sovová – ekonom 
P. Holický, 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 
 
 
 

Jestliže obdarováváš s myšlenkou:  
„Dostanu něco na oplátku“,  

nedostaneš nic,  
Jenom tehdy, když dáváš a nečekáš nic zpět,  

dostaneš všechno. 
 

M. Quoist 
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Dům klidného stáří Pravětín 
/domov pro seniory/ 

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

Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat pobytové služby osobám v nepříznivé 
sociální situaci, zejména při snížení soběstačnosti z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení. 
Naším posláním je nahradit domov takto znevýhodněným lidem a umožnit jim prožít aktivní a důstojné 
stáří. Respektujeme individuální způsob života každého uživatele, jeho soukromí, podporujeme 
rozvíjení sociálních vazeb, začleňování uživatelů služby do společnosti.  

 
Zařízení poskytuje 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 
§ aktivizační činnosti 
§ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
§ nákupy, doprovod při nákupu, úschova věcí, vedení depozit, masáže apod. 

 
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 vlastní balkon. V objektu je k dispozici 
též centrální 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 je připravován v souladu se zásadami zdravé výživy 
vhodné pro seniory, obyvatelé se mohou zapojovat do jeho tvorby,  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 klientům při obhajobě jejich 
práv či při obstarávání osobních záležitostí. Klademe velký důraz  na individuální rozhovory, 
naslouchání, snažíme se poskytnout našim klientům potřebné zázemí. Vždy respektujeme způsob 
života a zvyklosti klienta, každý si může zvolit svůj způsob trávení volného času, jakou službu chce 
poskytovat, jakou ne. Podporujeme využívání dalších služeb mimo zařízení. 

 
Zdravotní péče a ošetřovatelská péče: 

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 i 
jiného než smluvního praktického lékaře. 

Ošetřovatelskou péči zajišťují zdravotní sestry dle indikace lékaře, tato péče je plně hrazena 
ze zdravotního pojištění na základě smluv s 5 zdravotními pojišťovnami. Smlouvy se podařilo uzavřít 
postupně (s VZP od 1. 6. 2007, s dalšími 4 pojišťovnami od 1. 7. 2007 a od 1. 8. 2007). Rehabilitační 
péče byla zatím poskytována prostřednictvím jiných rehabilitačních zařízení. 
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Cílová skupina 
§ osoby nad 65 let (výjimečně 60 – 65 let) 
§ osoby, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou 

část dne a jejichž potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny 
§ osoby se zdravotním postižením: 

§ tělesným 
§ duševním (jen po poradě s psychiatrem, který zajišťuje v zařízení 

psychiatrickou péči, zařízení zná a může posoudit, zda je zařízení 
schopno poskytovat osobě bezpečnou službu) 

Cílovou skupinou nejsou: 
§ osoby závislé na alkoholu či jiných návykových látkách  
§ osoby, které hrubě porušují pravidla soužití 
§ osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 
§ osoby trpící akutní infekční nemocí 
§ osoby odmítající dodržovat základní hygienická pravidla 
§ osoby vyžadující městský styl života 
§ osoby mající požadavek 100 % vybavení pokoje vlastním nábytkem 
§ osoby vyžadující osobní asistenci 
 
Cíle poskytované služby: 
§ Zkvalitňovat ubytování, zejména dovybavením polohovacích lůžek ve všech pokojích. 
§ Při poskytování služeb preferovat podporu před péčí. 
§ Nabízet různorodé aktivizační činnosti s cílem podporovat rozvíjení vlastních schopností. 
§ Respektovat individuální způsob života uživatelů (dobu vstávání, odpočinku, trávení volného 

času ...). 
§ Respektovat lidská práva uživatelů, zajišťovat ochranu jejich práv. Respektovat vůli uživatelů 

služby. 
§ Vytvářet v domově atmosféru důvěry, klidu, bezpečného zázemí. 
§ Zajišťovat uspokojení životních potřeb klientů (biologických, psychických, sociálních i 

spirituálních). 
§ Věnovat velkou pozornost individuálním rozhovorům a aktivnímu naslouchání.  
§ Poskytovat klientům v případě potřeby sociální pomoc, radu ve smyslu obhajoby vlastních práv.  
§ Umožňovat uživatelům v domově, který je vzdálen od centra města, využívání dalších služeb, 

umožňovat kontakty s místními zdroji, institucemi, zajišťovat dopravu uživatelů služby za těmito 
cíli do města vzhledem k tomu, že v místě nefunguje hromadná doprava. 

§ Podporovat rozvíjení sociálních vazeb, předcházet sociálnímu vyloučení uživatelů služby. 
§ Podporovat kontakty klientů s rodinou, udržovat s rodinou kontakty. 
§ Umožnit uživatelům zařídit si důležité záležitosti mimo zařízení, využívat vlastní schopnosti. 
§ Doprovázet klienty poslední fází života, umožnit jim důstojný odchod ze života. 
§ Pravidelně aktualizovat standardy kvality, chápat zavádění standardů kvality jako neustálý 

proces. 
§ Zaškolovat v oblasti standardů kvality nové pracovníky v sociálních službách. 
§ Rozvíjet systém individuálního plánování sociální služby.  
§ Budovat vztah partnerství mezi poskytovatelem a uživatelem, rozvíjet služby na základě návrhů, 

připomínek, podnětů uživatelů služby. 
§ Stabilizovat pracovní tým, zajistit ošetřovatelskou péči zdravotními sestrami v potřebném 

rozsahu. Předcházet syndromu vyhoření – nabídky relaxačních kurzů, seminářů na téma 
„syndrom vyhoření“, utužovat pracovní tým prostřednictvím mimopracovních setkávání. 

§ Udržet personální zajištění zařízení tak, aby při denní službě jeden pracovník přímé obslužné 
péče poskytoval sociální služby maximálně 8 – 9 uživatelům, při noční službě maximálně 17 – 
18 uživatelům. 

§ Dbát na profesní rozvoj zaměstnanců.  
§ Vybudovat venkovní odpočinkovou terasu. 
§ Formou přístavby zvýšit počet jednolůžkových pokojů. 
§ Realizovat zateplení starší budovy, provedení sanačních omítek. 
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Personální zajištění služby Počet zaměstnanců Přepočtený počet úvazků 
ředitelka   1   0,41 
ekonom, účetní   1   0,35 
zdravotní sestry k 1. 7. 2007 7*)   3,0 
Zdravotní sestry k 31. 12.2007 11 **)   4,15 
pracovník v sociálních 
službách  
– aktivizační činnosti 

  1   1,0 

pracovníci přímé péče  13 12,5 
sociální pracovnice   1   0,9 
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 28,31 
*) z toho jen 6 sester s registrací k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 
**) z toho jen 9 sester s registrací k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 
 
Poskytované služby Počet  
Počet lůžek 36 
Nově přijatí uživatelé  14 
Ukončilo službu – z důvodu úmrtí 10 
Ukončilo službu - jiný důvod   4 
Celkem služby poskytnuty 50 
 
 
Žádosti o umístění Počet 
Stav žádostí k 31.12. 2007 70 
Počet neuspokojených žádostí za rok 2007 44 
Počet uspokojených žádostí  14 
 
 
Srovnání – vývoj počtu žádostí o umístění 2005 2006 2007 
Počet žádostí o umístění k 31. 12. daného roku 26 39 70 
Odhad počtu žádostí s opravdovým zájmen 16 20 24 
 
 
Věková struktura (stav k 31. 12. 2007) počet 
Věk do 65 let   3 
Věk 65 – 85 let  24 
Věk nad 85   9 
Průměrný věk uživatelů 81,5 

 
 
 

bez 
příspěvku 

I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Počet uživatelů dle stupně 
závislosti (stav k 31. 12. 2007) 

4 14 11 6 1 
 
K 31. 12. 2007 nevyřízeno 9 žádostí o přiznání nebo zvýšení příspěvku na péči.
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Potraviny
Drobný materiál

Palivo

El. energie, vodné

Spotřeba pohonných hmot

Opravy a údržba vozidel a vybavení

Cestovné

Telefony, nájmy, ostat. služby

Mzdové náklady
Odvody soc. a zdrav. pojištění

Pojistné vozidel a majetku

Ostatní

Odpisy majetku

Ekonomické údaje 2007 
Dům klidného stáří Pravětín 

 

Náklady v Kč 
Potraviny    1 582 068,62 
Drobný materiál       352 150,79 
Palivo       103 712,00 
El. energie, vodné       332 482,50 
Spotřeba pohonných hmot         35 320,00 
Opravy a údržba vozidel a vybavení       111 782,60 
Cestovné         26 838,50 
Telefony, nájmy, ostat. služby       274 235,53 
Mzdové náklady    4 441 338,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění    1 540 683,00 
Pojistné vozidel a majetku, bankovní poplatky         45 727,97 
Ostatní            1 594,00 
Odpisy majetku    1 227 361,75 

Celkem 
 
 10 075 295,26 

 
 

Výnosy v Kč 
Úhrady od uživatelů   3 457 626,00 
Příspěvky na péči   1 506 000,00 
Ostatní provozní výnosy      741 184,24 
Úhrady od zdravotních pojišťoven      392 721,85 
Dary a sbírky        84 650,00 
Dotace MPSV   3 260 000,00 
Dotace – Úřad práce        18 000,00 
Dotace KP projekt         73 136,00 

Celkem 
 
  9 533 318,09 

 
Hospodářský výsledek v Kč    - 541 977,17 
 
Přepočtené náklady na 1 uživatele za 1 měsíc       23 322,44 Kč 
Průměrná úhrada od 1 uživatele za 1 měsíc         8 003,76 Kč 
Přepočtená dotace MPSV na 1 lůžko/1 měsíc         7 546,30 Kč 
 
 
 
Náklady                                                                               Výnosy 

Úhrady od uživatelů

Příspěvky na péči

Ostatní provozní
výnosy
Úhrady od zdravotních
pojišťoven
Dary a sbírky

Dotace MPSV

Dotace – Úřad práce

Dotace KP projekt 
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Dům klidného stáří Pravětín - 
vývoj ekonomických 
ukazatelů (v Kč) 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

Náklady 8 780 702,58  8 945 800,48  8 673 424,76 10 075 295,26 
Potraviny 1 575 999,90  1 689 403,45  1 573 709,00   1 582 068,62 
Drobný materiál    413 755,91     366 559,45     360 794,61      352 150,79 
Palivo    146 837,60     194 830,10     105 672,00      103 712,00 
El. energie, vodné    228 352,50     311 813,50        217 282,50      332 482,50 
Spotřeba pohonných hmot      11 805,50       18 966,50       22 938,00        35 320,00 
Opravy a údržba vozidel a 
vybavení 

     82 431,43       75 506,10       40 102,00      111 782,60 

Cestovné      24 349,00       14 270,60       27 022,00        26 838,50 
Telefony, nájmy, ostat. služby    219 689,54     194 384,14     235 172,60      274 235,53 
Mzdové náklady 3 494 599,00   3 492 369,00  3 567 921,00   4 441 338,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění 1 210 145,00   1 215 464,00  1 239 635,00   1 540 683,00 
Pojistné vozidel a majetku      41 199,00        49 390,64        55 825,55        45 727,97 
Ostatní      23 703,75           3370,00                 0          1 594,00 
Odpisy majetku 1 306 333,00   1 319 473,00   1 227 349,00    1 227 361,75 
Výnosy 8 719 742,15   7 878 901,45   7 841 415,83   9 533 318,09 
Úhrady od klientů 2 977 903,00   3 093 779,50   3 271 637,50   3 457 626,00 
Příspěvky na péči              0                0                 0   1 506 000,00 
Ostatní provozní výnosy    989 089,55     973 673,00       715 801,00      741 184,24 
Dary a sbírky      30 249,00        35 368,00       194 522,28        84 650,00 
Dotace Jihočeský kraj/MPSV 3 953 100,00   3 560 000,00    3 650 000,00   3 260 000,00 
Dotace – Úřad práce a ostat.      16 650,00        29 250,00                  0        91 136,00 
Úhrady od zdrav. pojišťoven     100 850,00      185 148,41                  0       392 721,85 
Hospodářský výsledek -     60 960,43 - 1 066 899,03 -    832 008,93 -    541 977,17 

 
Kapacita        33               33               33               36 

Přepočtené náklady na 1 
uživatele za 1 měsíc 

22 173,49        22 590,41        21 902,59        23 322,44 

Průměrná úhrada od 1 
uživatele za 1 měsíc 

  7 519,57          7 812,57          8 261,71           8 003,76 

Přepočtená dotace státu na 
1 lůžko/1 měsíc 

  9 982,58         8 989, 90          9 217,18          7 546,30  

% podíl státní dotace 
z celkových nákladů  

       45,02              39,8                42,1                32,4  

 
 
 
Z činnosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den matek 
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Konopická 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikulášská                   Štědrý večer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silvestr      Výlet Hluboká nad Vltavou 
 
 
 
 
 
 
 
 
z ergodílny 
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Charitní pečovatelská služba 
/pečovatelská služba dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách/ 
 
Odpovědný pracovník:  Dana Vidlášová 
    mobil 731 402 992 
Sídlo:    Krátká 125, 385 01 Vimperk 
Tel.:    388 416 288 
Dům s pečovatelskou 
službou Čkyně:  Čkyně 
tel.:    388 423 131 
Dům s pečovatelskou 
službou Prachatice: SNP 559, 383 01  Prachatice 
tel.:    388 316 606 
Dům s pečovatelskou 
službou Prachatice: Skalka 1120, 383 01  Prachatice 
tel.:    388 318 981 
Dům s pečovatelskou 
službou Volary:  1. Máje 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.  
 
Služby poskytujeme : 
§ osobám, kteří mají sníženou soběstačnost v základních životních dovednostech z důvodu věku, 

nemoci či zdravotního postižení a potřebují tedy podporu při zabezpečení životních potřeb 
(biologických, psychických, sociálních či duchovních) 

§ rodinám, jejichž člen je zdravotně znevýhodněn 
§ rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby 
 
Služba není určena:  
§ osobám, které potřebují nepřetržitou péči 24 hodin denně 
§ osobám agresivním 
§ osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek 
§ osobám, které nedodržují smluvní pravidla (např. za služby neplatí úhradu) 
 
Poskytujeme tyto služby: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

(pomoc při podávání jídla, při oblékání, při pohybu)  
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při základních 

úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy, nehty) 
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovážka jídla, pomoc při přípravě jídla a pití) 
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, topení, nákupy, pochůzky), praní a žehlení prádla 
d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod do školy, do zaměstnání, 

k lékaři, na úřady) 
e) dohled nad těžce zdravotně postiženým dítětem, dospělým občanem 
f) masáže zad  
g) doprava 
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h) aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti (vycházky, ruční práce ...) 
i) telekontaktní služba (jen Prachatice) 
 

Činnost pečovatelské služby zajišťujeme v pracovních dnech i o víkendech a svátcích 
v domácnostech či v zařízeních sociálních služeb v těchto městech (obcích): Prachatice, Vimperk, 
Zdíkov, Stachy, Čkyně, Lčovice, Zálezly, Bohumilice a Volary.  

Pečovatelskou službu poskytujeme také v příslušných městských částech a ve spádových 
obcích, tedy i v oblastech hůře dostupných (v šumavských vesnicích, na samotách), kde nemají 
uživatelé možnost si nakoupit předměty denní potřeby či jiné služby. Značné náklady činí provoz 
automobilů (spotřeba pohonných hmot, jejichž cena v roce 2007 značně vzrostla, i opravy automobilů 
– jízda v náročném terénu). V těchto oblastech je obtížné pro osoby se sníženou soběstačností zajistit 
si nutné nákupy, uvařit si oběd, pracovnice pečovatelské služby je mnohdy jedinou osobou, která 
těmto lidem zprostředkuje kontakt se společností. Již samotná návštěva pracovníka služby a rozhovor 
s uživatelem je velmi důležitým momentem prevence pocitu osamění. Pokud by nebyly zajištěny 
terénní služby v těchto oblastech, snížila by se kvalita života těchto osob a řada z nich by musela 
vyhledávat pobytové zařízení sociálních služeb. 

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. Služba byla poskytována na Vimpersku a od 1. 1. 2007 
na základě nové registrace i na Prachaticku 7 zdravotními sestrami (na celé i zkrácené úvazky).  

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, Vimperk, Zdíkov, Zálezly  a Lčovice) a z výtěžku veřejné sbírky. 

Od 1. 6. do 31. 10. byl realizován projekt z grantu Jihočeského kraje v rámci vyhlášeného 
grantového programu Podpora terénních sociálních služeb. Projekt z grantu Jihočeského kraje byl 
realizován ve dvou etapách, v 1. etapě jsme se zaměřili na zvýšení kapacity služby dle potřeb 
uživatelů, např. rozvíjením služeb na Volarsku, ve druhé etapě od 1. 8. jsme se soustředili na rozvoj 
aktivizačních činností pro seniory, zajišťování kulturních programů, programů v rámci klubu pro 
seniory v domě s pečovatelskou službou v Prachaticích a uskutečnil se poznávací zájezd na Kvildu, 
který byl nabídnut uživatelům ve všech střediscích, ve kterých OCH Vimperk pečovatelskou službu 
zajišťuje. 

Na podzim organizace zajistila kvalifikační kurz pro všechny pracovníky v sociálních službách, 
kteří nesplňovali kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Takže všichni tito 
zaměstnanci již od listopadu splňovali kvalifikační předpoklady dle nového zákona. 

Personál pokračoval v zavádění standardů kvality. Průběžně jsou standardy upravovány, 
doplňovány. 

Rok 2007 byl rokem náročným, vstoupil v platnost nový zákon o sociálních službách. 
Nezaznamenali jsme snížení zájmu o pečovatelskou službu, ale jsme bohužel svědky toho, že 
příspěvek na péči osoby plně nevyužívají na „zakoupení“ služeb, snaží se větší část příspěvku ušetřit, 
objednají si jen nejnutnější služby, uvádějí jako další osoby, které jim poskytují péči, sousedy, rodinné 
příslušníky. To, jestli, tento příspěvek těmto osobám dávají, nebylo nijak ze strany státu kontrolováno. 
Tak se stalo, že poskytovatelé se potýkali s nedostatkem financí na zajištění služeb, ale příspěvek na 
péči zůstával z velké části osobám (příjemcům), kteří chápali příspěvek jako „přilepšení“ k důchodu. I 
naše organizace se potýkala s problémem nedostatku finančních prostředků na provoz celý rok. 
Oproti žádosti o dotaci ve výši 1.675.000,- Kč, bylo rozhodnuto o přidělení dotace jen ve výši 
791.000,- Kč. Služba byla vážně ohrožena. Přijali jsme úsporná opatření, nedošlo k plánovanému 
navýšení mezd. 
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Foto z činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dům s pečovatelskou službou Čkyně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dům s pečovatelskou službou Prachatice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aktivizační činnosti v domě     
s pečovatelskou službou v Prachaticích         a    ze zájezdu na Kvildu 
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Ekonomické údaje za jednotlivá střediska pečovatelské služby 
 

Charitní pečovatelská služba - Vimperk 
Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek        8 434,50 
El. energie        1 404,00 
Pohonné hmoty      36 167,00 
Opravy a údržba vozidel      52 259,50 
Cestovné        7 050,50 
Telefony, nájmy, služby      56 331,40 
Vzdělávání zaměstnanců      11 000,00 
Mzdové náklady    278 371,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění      97 434,00 
Stravné zaměstnanců           700,00 
Pojistné vozidel a org., bankovní 
poplatky 

     10 196,00 

Odpisy majetku                0 
Celkem   559 348,40 
Výnosy                                                                         v Kč 
Tržby       92 317,00 
Dary fyzických osob       16 165,00 
Dary - veřejná sbírka        62 876,00 
Dotace MPSV      237 193,00 
Příspěvek od Města Vimperk        50 000,00 
Grant Jihočeského kraje        79 875,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky          3 988,26 
Celkem    542 414,26 
 
 
 
Hospodářský výsledek v Kč   - 16 934,14 

 
 
 

Personální zajištění služby Počet 
zaměstnanců 

přepočtené úvazky 

pečovatelky 2 1,75 
vedoucí 1 0,1 
sociální pracovnice 1 0,02 
ředitelka 1 0,03 
účetní 1 0,03 

 
 

Charitní pečovatelská služba – Vimperk – rozsah služeb, objem úhrad 
Počet uživatelů         66 úhrady v Kč 
Dovoz obědů  10 845 54 232,00 
Ostatní úkony    2 404 37 875,00 
Počet pečovatelských úkonů celkem  13 249 92 107,00 
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Charitní pečovatelská služba - Prachatice 
Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek       51 471,50 
El. energie                 0 
Pohonné hmoty       70 277,00 
Opravy a údržba vozidel       42 964,22 
Cestovné       29 024,00 
Telefony, nájmy, služby     214 583,88 
Vzdělávání       39 050,00 
Mzdové náklady  1 061 632,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění     368 582,00 
Stravné zaměstnanců       15 641,00 
Pojistné org., bankovní poplatky         9 205,00 
Odpisy majetku                0 
Celkem 1 902 431,10 
Výnosy                                                                         v Kč 
Tržby      517 105,00 
Dary fyzických osob                0 
Dary - veřejná sbírka                0 
Dotace MPSV      313 914,00 
Město Prachatice      805 000,00 
Grant Jihočeského kraje      250 425,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky        13 543,00 
Celkem 1 899 798,30 
 
Hospodářský výsledek v Kč      - 2 632,80 

 
Investice 

Město Prachatice + 95 000,00 
Nákup automobilu -  95 000,00 

 
Personální zajištění služby Počet 

zaměstnanců 
přepočtené úvazky 

pečovatelky 8 7,875 
vedoucí 1 0,3 
sociální pracovnice 1 0,1 
ředitelka 1 0,08 
účetní 1 0,08 

 
Charitní pečovatelská služba – Prachatice – rozsah služeb, objem úhrad 

Dům s pečovatelskou službou Skalka: 
Počet uživatelů        56 úhrady v Kč 
Dovoz obědů   9 034 123 851,00 
Ostatní úkony 13 437 121 937,00 

Dům s pečovatelskou službou SNP: 
Počet uživatelů        15 úhrady v Kč 
Dovoz obědů   1 651   23 256,00 
Ostatní úkony   1 978   23 585,00 

Domácnosti mimo domy s pečovatelskou službou: 
Počet uživatelů        63 úhrady v Kč 
Dovoz obědů 11 221  157 869,00 
Ostatní úkony   5 229    64 092,00 

Celkem: 
Počet pečovatelských úkonů 42 548  
Počet uživatelů      134 
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Charitní pečovatelská služba - Čkyně 
Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek      11 861,50 
El. energie        2 200,00 
Pohonné hmoty      31 702,50 
Opravy a údržba vozidel      11 544,00 
Cestovné        6 491,00 
Telefony, nájmy, služby      19 546,30 
Vzdělávání zaměstnanců        6 250,00 
Mzdové náklady    338 032,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění    117 748,00 
Stravné zaměstnanců           325,00 
Pojistné vozidel a org., bankovní 
poplatky 

       8 627,00 

Odpisy majetku      36 894,00 
Celkem  591 221,30 
Výnosy                                                                         v Kč 
Tržby    126 373,00 
Dary fyzických osob               0 
Dary - veřejná sbírka               0 
Dotace MPSV    106 558,00 
Obec Čkyně    240 000,00 
Obec Zálezly      15 000,00 
Obec Lčovice      10 000,00 
Grant Jihočeského kraje      86 400,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky           354,38 
Celkem  584 685,38 
 
 
 
Hospodářský výsledek v Kč   - 6 535,92 

 
 
 

Personální zajištění služby Počet 
zaměstnanců 

přepočtené úvazky 

pečovatelky 2 2,00 
vedoucí 1 0,2 
sociální pracovnice 1 0,02 
ředitelka 1 0,08 
účetní 1 0,08 

 
 

Charitní pečovatelská služba – Čkyně – rozsah služeb, objem úhrad 
Počet uživatelů         50 úhrady v Kč 
Dovoz obědů    8 705   97 281,00 
Ostatní úkony    1 806   28 075,00 
Počet pečovatelských úkonů celkem  10 511 125 356,00 
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Charitní pečovatelská služba - Volary 
Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek      26 498,50 
El. energie               0 
Pohonné hmoty        9 305,50 
Opravy a údržba vozidel      12 249,50 
Cestovné      12 931,00 
Telefony, nájmy, služby      13 849,40 
Vzdělávání zaměstnanců        6 000,00 
Mzdové náklady    209 186,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění      73 216,00 
Stravné zaměstnanců        1 400,00 
Pojistné vozidel a org., bankovní 
poplatky 

       8 094,00 

Odpisy majetku                0 
Celkem   372 729,90 
Výnosy                                                                         v Kč 
Tržby pečovatelské služby       22 660, 00 
Dary fyzických osob                0 
Dary - veřejná sbírka                0 
Dotace MPSV                0 
Město Volary     330 000,00 
Dotace – Úřad práce       17 142,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky                0 
Celkem    369 802,00 
 
 
 
Hospodářský výsledek v Kč   -    2 927,90 

 
 
 

Personální zajištění služby Počet 
zaměstnanců 

přepočtené úvazky 

pečovatelky 2 1,5 
vedoucí 1 0,2 
sociální pracovnice 1 0,02 
ředitelka 1 0,1 
účetní 1 0,1 

 
 

Charitní pečovatelská služba – Volary – rozsah služeb, objem úhrad 
Počet uživatelů        17 úhrady v Kč 
Dovoz obědů   1 231 12 958,00 
Ostatní úkony      941 10 112,00 
Počet pečovatelských úkonů celkem  2 172 23 070,00 
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Charitní pečovatelská služba - Stachy 
Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek        1 915,50 
El. energie               0 
Pohonné hmoty      20 549,00 
Opravy a údržba vozidel        8 532,00 
Cestovné        2 343,00 
Telefony, nájmy, služby        2 429,60 
Vzdělávání zaměstnanců        6 000,00 
Mzdové náklady      92 334,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění      32 318,00 
Stravné zaměstnanců               0 
Pojistné vozidel a org., bankovní 
poplatky 

       2 972,50 

Odpisy majetku      30 800,00 
Celkem  200 193,60 
Výnosy                                                                         v Kč 
Tržby      38 823,00 
Dary fyzických osob               0 
Dary - veřejná sbírka               0 
Dotace MPSV       67 089,00 
Obec Stachy       50 000,00 
Grant Jihočeského kraje       25 650,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky            567,14 
Celkem   182 929,14 
 
 
 
Hospodářský výsledek v Kč   - 17 264,46 

 
 
 

Personální zajištění služby Počet 
zaměstnanců 

přepočtené úvazky 

pečovatelky 2 0,5 
vedoucí 1 0,1 
sociální pracovnice 1 0,02 
ředitelka 1 0,02 
účetní 1 0,03 

 
 

Charitní pečovatelská služba – Stachy – rozsah služeb, objem úhrad 
Počet uživatelů        15 úhrady v Kč 
Dovoz obědů   3 267 35 937,00 
Ostatní úkony      233   2 886,00 
Počet pečovatelských úkonů celkem   3 500 38 823,00 
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Charitní pečovatelská služba - Zdíkov 
Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek        2 390,50 
El. energie               0 
Pohonné hmoty      27 560,00 
Opravy a údržba vozidel        8 987,50 
Cestovné        2 059,00 
Telefony, nájmy, služby        4 187,30 
Vzdělávání zaměstnanců        6 000,00 
Mzdové náklady      92 334,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění      32 318,00 
Stravné zaměstnanců               0 
Pojistné vozidel a org., bankovní 
poplatky 

       1 650,00 

Odpisy majetku       30 800,00 
Celkem   208 286,30 
Výnosy                                                                         v Kč 
Úhrady od uživatelů       29 360,00 
Dary fyzických osob                0 
Dary - veřejná sbírka                0 
Dotace MPSV       66 246,00 
Obec Zdíkov       70 000,00 
Grant Jihočeského kraje       25 650,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky                0 
Celkem   191 256,00 
 
 
 
Hospodářský výsledek v Kč   - 17 030,30 

 
 
 

Personální zajištění služby Počet 
zaměstnanců 

přepočtené úvazky 

pečovatelky 2 0,5 
vedoucí 1 0,1 
sociální pracovnice 1 0,02 
ředitelka 1 0,05 
účetní 1 0,03 

 
 

Charitní pečovatelská služba – Zdíkov – rozsah služeb, objem úhrad 
Počet uživatelů        17 úhrady v Kč 
Dovoz obědů   2 635 28 985,00 
Ostatní úkony        35      375,00 
Počet pečovatelských úkonů celkem   2 670 29 360,00 
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Souhrnné ekonomické údaje za pečovatelskou službu 
 

Charitní pečovatelská služba OCH Vimperk 
Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek      102 572,00 
El. energie          3 604,00 
Pohonné hmoty      195 561,00 
Opravy a údržba vozidel      136 536,72 
Cestovné        59 898,50 
Telefony, nájmy, služby      310 927,88 
Vzdělávání zaměstnanců        74 300,00 
Mzdové náklady   2 071 889,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění      721 616,00 
Stravné zaměstnanců        18 066,00 
Pojistné vozidel a org., bankovní 
poplatky 

       40 745,50 

Odpisy majetku        98 494,00 
Celkem 3 834 210,60 
Výnosy                                                                         v Kč 
Tržby      826 638,00 
Dary fyzických osob        16 965,00 
Dary - veřejná sbírka        62 876,00 
Dotace MPSV      791 000,00 
Města, obce   1 570 000,00 
Grant Jihočeského kraje      468 000,00 
Dotace – Úřad práce        17 142,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky        18 264,08 
Celkem 3 770 885,08 
 
 
Hospodářský výsledek v Kč    - 63 325,52 

 
 

Personální zajištění služby Počet 
zaměstnanců 

přepočtené úvazky 

pečovatelky 16 14,125 
vedoucí   1   1,00 
sociální pracovnice   2   0,92 
ředitelka   1   0,36 
účetní   1   0,35 

 
Počet uživatelů celkem za celý rok celkem z toho ženy z toho muži 
Prachatice 135 90 45 
Vimperk 95 74 21 
Čkyně, Lčovice, Zálezly, Bohumilice 66 41 25 
Zdíkov 20 13 7 
Stachy 16 8 8 
Volary 24 14 10 
Celkem 356 240 116 

 
Charitní pečovatelská služba – OCH Vimperk – rozsah služeb, objem úhrad 

Počet uživatelů celkem za celý rok        356 úhrady v Kč 
Dovoz obědů   48 589 534 369,00 
Ostatní úkony   26 063 288 937,00 
Počet pečovatelských úkonů celkem   74 649 823 306,00 
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Poskytnuté úkony počet 
Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu a 
pomoc při osobní hygieně 

  5.980 

Zajištění stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy 

48.589 

Pomoc v domácnosti   6.683 
Zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím 

  3.310 

Masáž      602 
Ostatní fakultativní služby   9.485 
Celkem 74.649 
Telekontaktní péče 12 uživatelům nepřetržitě 

 
 
Věkové složení uživatelů Počet 
do 26 let     1 
od 27 let do 64 let    45 
od 65 let do 80 let  153 
nad 80 let  157 

 
Počet uživatelů pečovatelské 
služby – vývoj  
(stavy k 31. 12. daného roku) 2004 2005 2006 2007 
Vimperk 111 120 74 66 
Prachatice 0 150 141 134 
Čkyně, Zálezly, Lčovice, Bohumilice 61 48 51 50 
Zdíkov 20 28 16 17 
Stachy 17 18 17 15 
Volary 0 0 0 17 
Celkem 209 364 299 299 
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Služba pro rodiny s dětmi 
/sociálně aktivizační služby dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách/ 
/služba sociální prevence/ 

 
Odpovědný pracovník:  Mgr. Helena Lukešová (do 31. 8. 2007) 
 Bc. Zuzana Bláhová (od 1. 9. 2007) 
 
Sídlo:    Pasovská 175, 385 01 Vimperk 
 
Tel.:    739 739 886 
 

Posláním služby je poskytovat terénní i ambulantní služby rodinám s dětmi, které jsou 
ohroženy sociálním vyloučením nebo které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.  

Služby jsou poskytovány rodičům, kteří nedokáží sami bez pomoci překonat dlouhodobou 
tíživou situaci způsobenou např. nezaměstnaností, pocitem sociálního vyloučení, násilím v rodině, 
vztahovými problémy v rodině, neprospěchem dítěte ve škole, poruchami chování dítěte apod. 
Poskytujeme služby rodičům, kteří mají zájem rozvíjet své rodičovské schopnosti tak, aby zvládli svou 
roli v oblasti péče o dítě i v oblasti výchovy dítěte. 

Poskytujeme služby také dětem nacházejícím se v tíživé situaci, která nepříznivě ovlivňuje 
jejich zdravý všestranný vývoj. 

Zařízení poskytuje tyto služby:  
dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
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 
Cílová skupina: 
§ děti ve věku 5 - 18 let, které se ocitly v nepříznivé situaci 
§ děti s poruchami chování, s prospěchovými problémy ve škole  
§ děti ohrožené sociálním vyloučením  
§ děti z méně podnětného prostředí 
§ děti, které nemají možnost smysluplně využívat volný čas 
§ rodiče, kteří nedokáží sami bez pomoci překonat nepříznivou sociální situaci vyvolanou např. 

nezaměstnaností, neshodami v rodině, násilím v rodině, sociálním vyloučením apod. 
§ rodiče, kteří potřebují radu či pomoc při péči o dítě, při výchově dítěte nebo při neprospěchu 

dítěte ve škole 
 
Pravidelné aktivity: 

Poradenství:  
§ poskytované rodičům pečujícím o děti v oblasti péče o dítě, výchova dětí, nepříznivá sociální 

situace,  
§ poskytované dětem v 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 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. 
 
Tvořivé dílny: 

Činnost je určena dětem z méně podnětného prostředí a jejich rodičům. V podobě 
odpoledních a podvečerních kurzů mají zájemci možnost společně s dalšími rodinnými příslušníky 
vybočit ze stereotypu konzumního trávení volného času, nalézt možnosti tvůrčího projevu ve společné 



 24 

činnosti a zvýšit si zároveň své sebehodnocení osvojením dovedností, které nejsou závislé na 
sociálním statutu. Společné činnosti posilují rodinnou pospolitost, stejná úroveň role „žáka“ napomáhá 
sblížení jednotlivých členů rodiny napříč generacemi. 
 
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. 
 
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 schopnost koncentrace, 
sebeřízení a sociální kompetence, což ve svých důsledcích usnadňuje zvládání školní zátěže a tím 
eliminuje rizika sociálního vyloučení ve školním kolektivu. 
 
Dovedné ruce:  

Činnost je určena dětem z méně podnětného prostředí, s nižším IQ, s poruchami chování, 
ohroženým sociální izolací, dětem z rodin ohrožených sociálním vyloučením 

Zájemci z řad žáků základní školy praktické 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 vztahu k životnímu prostředí. Dále 
procvičují motoriku rukou a zvyšují své sebehodnocení užitečnými výrobky, které si odnáší domů, v 
neposlední řadě se učí vzájemně si pomáhat. 
 
Dramatický kroužek:  

Aktivity umožňují zájemcům smysluplně trávit volný čas formou kolektivní tvůrčí práce, učí je 
sebevyjádření a přijímání rolí. Díky veřejným vystoupením se dětem dostává ocenění, které se učí 
přijímat, zvyšuje se tak jejich sebehodnocení a prolamují bariéry sociálního vyloučení. 

 
Zdravé pískání: 

Určeno dětem – astmatikům, alergikům, ale i dalším jedincům, kterým nácvik správného 
dýchání pomáhá v běžném životě. 

Dechová cvičení jsou obecně součástí metod duševní hygieny, a je proto účelné považovat je 
za prospěšné i při nápravě stavu sociálního vyloučení, který s sebou nese stresové a frustrující 
situace. 

 
Jednorázové akce: 
V průběhu roku se uskutečnily přednášky na nejrůznější témata:  

Rodina a společnost, Moje dítě a cizí pes, Stravování kojenců, Péče o tělo po porodu, 
Těhotenský a dětský diabetes, Dětská hyperaktivita   
Dětský den: na konci školního roku  
Koncerty a představení s vystoupením dětí  
Mikulášská besídka: cílová skupina - děti z méně podnětného prostředí, děti ohrožené sociální 

izolací, děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením.  
 
Služba byla poskytována nově od roku 2007, jedná se o jedinou službu toho druhu ve Vimperku, ve 
městě se silnou romskou i vietnamskou menšinou, ve městě ohroženém negativními společenskými 
jevy (nezaměstnanost, kriminalita, narkomanie, prostituce, alkoholismus ...). Máme za sebou velmi 
úspěšný rok, činnost byla velmi pestrá, zájem o službu roste. Spolupracujeme se sociálním odborem 
města, s učiteli, dětským psychologem, s lékaři, s městským kulturním střediskem. 

Jedná se o služby sociální prevence, které jsou poskytovány bez úhrad uživatelů. 
 
Standardy kvality: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nový projekt, bylo zahájeno zpracovávání a zavádění 
standardů kvality.  
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Personální zajištění služby  
(k 31. 12. 2007) 

počet přepočtené 
úvazky 

Dohody o 
provedení 
práce 

sociální pracovník 2 1,0  
pedagogický pracovník a vedoucí projektu 1 0,5  
psycholog   1 
ředitelka organizace 1 0,1  
účetní, ekonom 1 0,1  
dobrovolník 1   

 
 

děti z národnostních 
menšin 

Počet uživatelů 
služby 

pravidelně nepravidelně 

pravidelně nepravidelně 
Odpolední školička 20 10 9 8 
Tvořivé dílny  7 --- --- 
Výlety  7 --- 3 
Kurzy pozornosti a 
sebeřízení 

16 --- --- 1 

Dovedné ruce 8 --- 3 --- 
Dramatický kroužek 10 --- 4 --- 
Zdravé pískání 10 --- --- --- 
Dětský den 60 
Mikulášská besídka 20 
Koncerty, představení 50 
 

Ekonomické údaje 
 

Služba pro rodiny s dětmi 
Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek        11 469,50 
El. energie          1 250,00 
Cestovné          5 148,00 
Telefony, nájmy, služby        10 592,40 
Vzdělávání zaměstnanců          6 900,00 
Mzdové náklady      239 104,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění        72 522,00 
Stravné zaměstnanců                0 
Pojistné org., bankovní poplatky             937,00 
Celkem    347 922,90 
Výnosy                                                                         v Kč 
Úhrady                0 
Dary fyzických, práv. osob             300,00 
Dary - veřejná sbírka                0 
Dotace MPSV      300 000,00 
Města, obce          2 500,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky               55,60 
Celkem    302 855,60 
 
 
Hospodářský výsledek v Kč    - 45 067,30 
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Foto z činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odpolední školička     výlet – Borová Lada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dramatický kroužek      akce dítě a pes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikulášská besídka      
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Zájmové činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Mateřské centrum 
Budulínek 

/člen  Sítě mateřských center od 20. 6. 2007/ 
 
 

Odpovědný pracovník:  Mgr. Helena Lukešová (do 31. 8. 2007) 
 Bc. Zuzana Bláhová (od 1. 9. 2007) 
 
Sídlo:    Pasovská 175, 385 01 Vimperk 
 
Tel.:    739 739 886 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posláním Mateřského centra je umožňovat rodičům na mateřské dovolené nebo prarodičům 
pečujícím o děti vzájemné 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 mateřské 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. 

V rámci mateřského centra poskytujeme tyto služby: 

§ klub rodičů – zájmové aktivity pro maminky (tatínky) 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, přednášky 
§ logopedická péče 
§ masáže pro maminky  

 
Cílová skupina: 
 
§ rodiče, prarodiče pečující o děti předškolního věku 
§ děti předškolního věku 
§ osamělé matky, otcové 
§ rodiny v nepříznivé sociální situaci  
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Cíle služby: 
§ posilování rodičovských kompetencí, zvýšení samostatnosti a zodpovědnosti rodičů za 

všestranný vývoj dítěte 
§ společné trávení volného času rodičů s dětmi 
§ rozvíjení sociálních kontaktů mezi rodiči na mateřské dovolené 
§ rozvíjení sociálních kontaktů mezi dětmi, které nenavštěvují žádné předškolní zařízení 

(osvojování sociálních dovedností) 
§ příprava dětí na vstup do předškolních či školních zařízení 
§ umožnit rodičům na mateřské dovolené profesně se rozvíjet a zvyšovat své možnosti pro 

uplatnění na trhu práce po skončení mateřské (rodičovské) dovolené 

Mateřské centrum vytváří prostor pro vzájemné setkávání maminek a tatínků, jejich komunikaci, 
výměnu zkušeností, hru dětí, vzdělávání a kulturu. Tím napomáhá rodičům vypořádávat se se zátěží a 
problémy, které celodenní péče o malé děti přináší, jako jsou společenská izolace, nedostatek 
žádoucích podnětů a pocity frustrace ze ztráty odbornosti během let mateřské dovolené. Mateřské 
centrum nabízí způsob, jak s dětmi trávit svůj čas smysluplně. Předpokládáme, že aktivní zapojení se 
do činnosti mateřského centra se stane pro mnohé výzvou a bude motivovat jejich sebevzdělávání a 
podporovat udržení a rozvoj kompetencí ceněných v pracovním procesu. Tak vzroste jejich hodnota 
na trhu práce a usnadní se jejich návrat po mateřské dovolené zpět do zaměstnání. 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.  

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

Pravidelné činnosti: 

Cvičení maminek s dětmi (cvičení maminek s kojenci, s batolaty i s dětmi předškolního věku a 
mladšího školního věku - na balančních míčích i bez nich spojené se zpíváním a říkankami).  

Klub pro maminky a tatínky s dětmi (vzájemná setkávání, zpívání při kytaře, výtvarné aktivity - 
práce s lýkem, ubrousková technika, keramická dílna, výroba drobných dárečků, loutek, drátování, 
adventní, vánoční dekorace, patchwork apod.) 

Masáže pro maminky na mateřské dovolené  

Krátkodobé hlídání dětí: 
Cílová skupina: rodiče předškolních dětí ohrožení sociální izolací a sociálním vyloučením, děti 

z etnických menšin. 
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. Dětem z etnických menšin umožňuje integraci 
do kolektivu dětí z většinové společnost, rozvoj jazykových dovedností. 

Jednorázové akce: 

Turistické výlety s rodiči a dětmi o prázdninách každé úterý (Kubova Huť, Libín, rozhledna 
Javorník, hrad Kašperk, Chalupská slať, Dobrá voda, zřícenina Kunžvart, prameny Vltavy ...) 

Kurzy Základy obsluhy na PC: „I myš může být kamarádka“ ve spolupráci s Attavenou, o. p. s. 
- pro maminky na mateřské dovolené, během výuky zajištění hlídání dětí. Kurzy umožňují zvýšení 
kompetencí uplatnitelných na trhu práce, napomáhají zvýšit sebehodnocení a usnadnit překonání 
bariér sociálního vyloučení. 
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Jazykové kurzy německého jazyka a anglického jazyka pro rodiče, během výuky zajištění 
hlídání dětí, kurzy anglického jazyka společně pro rodiče s dětmi. 

Od prosince pravidelná logopedická péče. 

Přednášky (Péče o tělo po porodu, Boj proti rakovině prsu, Péče o pleť a ukázky líčení, 
Neposednost a hyperaktivita dětí, Stravování kojenců a batolat, Cizí pes a vlastní dítě, Těhotenský a 
dětský diabet). 

28. 6. kulturní program Děti dětem a dospělákům 

1. 9. výlet do ZOO pro romské děti (poznáváme zvířata) 

27. 10. vystoupení dětí na flétničky z kurzu zdravého pískání na vimperském zámku 

5. 12. - mikulášská nadílka 

15. 12. - kulturní program - vystoupení maminek s dětmi (cvičení, říkanky) 

Podpora integrace romských dětí do předškolních zařízení – projekt financovaný z grantu 
Jihočeského kraje 

V rámci centra byl realizován projekt Podpora integrace romských dětí do předškolních 
zařízení. Cílem projektu byla podpora integrace romských dětí do školských zařízení, vyrovnávání 
šancí těchto dětí na úspěšné zahájení školní docházky, podpora zapojování rodičů romských dětí do 
procesu vzdělávání. Jednotlivé aktivity projektu byly zaměřeny na vzdělávání romských dětí, nácvik a 
upevňování psychomotorických a sociálních dovedností, cílenou přípravu na vstup do základní školy, 
seznámení s učivem hravou formou s ohledem na specifické potřeby dítěte, cílené a individuální 
doučování dětí. Spolupracovali jsme s rodinami, s pedagogy,  se sociálním odborem města i se 
školním psychologem. V rámci projektu jsme dále realizovali rozmanité volnočasové programy 
(dramatický, tvořivé dílny, naučný výlet do zoologické zahrady, dětský den na konci loňského školního 
roku, pěší poznávací výlety o prázdninách apod.) Významnými byly pro integraci romských dětí do 
kolektivu dětí z většinové společnosti zejména výlety. Pro obě strany bylo prospěšné sbližování 
formou společného překonávání překážek, spolupráce při hrách byla podporována i přítomnými rodiči, 
což lze považovat za velmi pozitivní. Na těchto výletech také předškoláci procvičovali své dovednosti 
přímo v přírodě (poznávání rostlin, zvířat, barev, tvarů atd.).   

Sociální pracovnice kontaktovaly rodiny na základě jejich projeveného zájmu, na základě 
doporučení odboru sociálních věcí, školského zařízení nebo pedagogicko-psychologické poradny. 
V rodinách pracovaly se školními i předškolními dětmi a rodiči na upevnění základních kognitivních a 
sociálních dovedností dětí. 

Z kognitivních dovedností jsme se zaměřovali zejména u předškoláků na znalost barev, tvarů, 
rostlin a zvířat, na psychomotorický rozvoj a také na praktické uplatnění těchto dovedností; u školáků 
pak na upevnění základních početních dovedností, čtení a psaní, opět s důrazem na praktické 
uplatnění těchto dovedností. Ze sociálních dovedností jsme se zaměřovali na osvojení základů 
společenského chování (poprosit, poděkovat, pozdravit apod.), na sebeobsluhu (oblékání, zavazování 
tkaniček, užívání kapesníku, pravidla použití toalety apod.) a na kultivaci těchto projevů. 

Pro rodiče jsme pořádali různé přednášky.  Tyto akce byly otevřeny všem bez ohledu na 
etnicitu, a to právě z důvodu zprostředkování mezikulturního kontaktu, který přispívá ke snížení 
distance mezi etniky, jejich vzájemnému porozumění a integraci menšin do většinové společnosti, 
potažmo do jejích institucí, jako jsou právě instituce školské. 

Se zvyšováním důvěry romských rodin k našemu projektu a k našim pracovníkům, ale také 
s tím, jak si tyto rodiny mezi sebou vzájemně předávaly informace a zkušenosti s našimi službami, se 
zvyšoval i podíl romských účastníků na našich akcích. Našli cestu k dalším programům, zejména 
pohybovým a výtvarným. 

V posledním období se podle očekávání podíl romských uživatelů služeb výrazně zvýšil. Stalo 
se tak díky dalšímu zvýšení jejich důvěry k našim pracovníkům a projektu, díky doporučením, která si 
mezi sebou předávali, ale i díky profilaci a rozložení služeb podle zkušeností a zpětné vazby, kterou 
jsme získali v uplynulých měsících. Při práci byly využívány edukační pomůcky a metodické příručky 
zacílené na zjištěné potřeby uživatelů našich služeb. 



 31 

Cíl projektu byl splněn, v práci s romskými dětmi plánujeme pokračovat i v rámci dalších 
projektů Oblastní charity Vimperk. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozpočet projektu 
Integrace romských dětí do předškolního kolektivu 

financovaného z grantu Jihočeského kraje 
 
AKTIVITA PROJEKTU 

 
 nákladová položka 

 

Částka uvedená 
v žádosti (v Kč) 

 
Skutečná výše (Kč) 
Grant Jč      celkem 

 
Zájezd 6.000 5.517         5.517 

 
Cestovné zaměstnanců Volary,Vimpersko 2.500 --- 2.022 

 
Drobný spotřební materiál 2.000 1.834 13.921 

 
Pedagogické knihy a příručky 6.500 10.092 10.140 

Telefony 3.000 2.557 9.136 

Celkem 20.000 20.000 40.736 
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Mateřské centrum Budulínek: 
personální zajištění služby  

počet 
/pracovní 
poměr/ 

přepočtené 
úvazky 

Dohody o 
provedení 
práce 

sociální pracovník, vedoucí projektu 
(do 31. 8. 2007 

1 0,42 1 

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

1 0,28  

pracovník v sociálních službách 1 0,42  
sociální pracovník (od 1. 9. 2007) 1 0,17  
pedagogický pracovník 1 0,19 1 
ředitelka organizace 1 0,10  
účetní, ekonom 1 0,10  
dobrovolník 1 
 
 
Počet uživatelů pravidelně nepravidelně 
Cvičení s dětmi        35  
PC kurzy        23  
Hlídání dětí v rámci PC kurzů        15 5 
Jazykový kurz – německý jazyk        14  
Jazykový kurz – anglický jazyk        13  
Jazykový kurz – anglický jazyk 
rodiče s dětmi 

         4  

Hlídání dětí při jazykových 
kurzech 

       16  

Krátkodobé hlídání dětí  5 - 10 
Setkávání, zájmové činnosti        10  5 
 

 
Ekonomické údaje 

 
Mateřské centrum Budulínek 

Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek        73 315,00 
El. energie        11 735,00 
Cestovné          7 539,00 
Telefony, nájmy, služby        84 353,00 
Vzdělávání zaměstnanců         1 590, 00 
Mzdové náklady      233 078,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění        81 575,00 
Stravné zaměstnanců                0 
Pojistné org., bankovní poplatky          3 082,00 
Celkem    496 267,00 
Výnosy                                                                         v Kč 
Úhrady                0 
Dotace MPSV      393 600,00 
Grant KÚ        20 000,00 
Město Vimperk        40 000,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky             108,17 
Celkem    453 708,17 
 
 
Hospodářský výsledek v Kč   - 42 558,83 
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Z činnosti Mateřského centra Budulínek 
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Charitní ošetřovatelská služba  
domácí péče 

/nestátní zdravotnické zařízení/ 
 

Odpovědný pracovník:  Běla Hraňová 
    mobil 731 604 439 
Kontaktní adresy:  Krátká 125, 385 01 Vimperk 

tel.: 388 416 288 
 

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

 
Služba umožňuje lidem se zdravotní postižením nebo v době nemoci setrvat ve svém 

přirozeném domácím prostředí. Zdravotní setry podle indikace lékaře zajišťují těmto lidem doma 
ošetřovatelskou péči. Služba je bezplatná, je hrazena ze zdravotního pojištění. Zdravotní sestry 
poskytují v domácnosti tyto ošetřovatelské úkony:  
 
§ aplikace léčebné terapie (injekční, inhalační, per os, zevních léčebných prostředků) 
§ ošetřovatelská rehabilitace 
§ monitorování tlaku 
§ odběr biologického materiálu  
§ vyšetření hladiny cukru v krvi 
§ ošetření chronických ran (bércových vředů ...), pooperačních ran 
§ ošetření stomií 
§ nácvik aplikace inzulínu (edukace klienta, rodiny) 
§ prevence nozokomiálních nákaz 
§ očistné klyzma 
§ cévkování močového měchýře 
§ péče o permanentní katetr, jeho odstranění 
§ mobilizace, polohování 
§ bandáže 
§ aplikace tepla,chladu 
§ příprava klienta k vyšetření 
§ hygienická péče 

 



 35 

Ekonomické údaje 
 

Charitní ošetřovatelská služba OCH Vimperk 
Náklady                                                                        v Kč 
Drob. materiál a drob. majetek        50 801,90 
El. energie             270,00 
Pohonné hmoty        43 471,50 
Opravy a údržba vozidel        35 877,50 
Cestovné        11 960,00 
Telefony, nájmy, služby      136 801,56 
Vzdělávání zaměstnanců          2 120,00 
Mzdové náklady      810 929,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění      283 832,00 
Stravné zaměstnanců             230,00 
Pojistné vozidel a org., bankovní 
poplatky 

       12 910,00 

Odpisy majetku                0 
Celkem 1 389 203,46 
Výnosy                                                                         v Kč 
Tržby – zdrav. pojišťovny   1 595 840,13 
Dary fyzických, práv.  osob          4 400,00 
Ostatní provozní výnosy, úroky               41,04 
Celkem 1 600 281,17 
 
 
Hospodářský výsledek v Kč + 211 017,71 

 
 

Personální zajištění služby Počet 
zaměstnanců 

přepočtené úvazky 

vrchní sestra     1  1,00 
zdravotní sestry   10  5,25 
ředitelka     1 0,03 
účetní     1 0,10 

 
 
 

Charitní ošetřovatelská služba – OCH Vimperk – rozsah péče 
Počet ošetřených pacientů       132 z toho žen: 110 
Počet jednotlivých typů návštěv 
Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče      97 
Ošetřovací návštěva typ I 5 231 
Ošetřovací návštěva typ II 2 558 
Ošetřovací návštěva typ III    568 
Ošetřovací návštěva typ IV      30 
Počet návštěv celkem 8 484 
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Souhrnné údaje za OCH Vimperk 
 

Náklady v Kč 
Potraviny    1 582 068,62 
Drobný materiál, palivo       694 021,19 
El. energie, vodné       349 341,50 
Spotřeba pohonných hmot       274 352,50 
Opravy a údržba vozidel a vybavení       284 196,82 
Cestovné       111 384,00 
Telefony, nájmy, ostat. služby       901 820,37 
Mzdové náklady    7 796 338,00 
Odvody soc. a zdrav. pojištění    2 700 228,00 
Pojistné vozidel a majetku, bankovní poplatky       103 402,47 
Ostatní          19 890,00 
Odpisy majetku     1 325 855,75 

Celkem 
 
 16 142 899,22 

 
 
 

Výnosy v Kč 
Úhrady od uživatelů, sociální příspěvky, úhrady ZP   8 511 887,98 
Ostatní provozní výnosy        26 591,13 
Dary a sbírky      261 691,00 
Dotace státu, JČ kraje, obcí, měst, úřad práce, KP projekt   6 860 878,00 

Celkem 
 
 15 661 048,11 

 
 
 
Hospodářský výsledek v Kč    - 481 851,11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
z pečovatelské služby  Prachaticích                                      z pečovatelské služby ve Volarech
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Vývoj mezd 
 
 
Výše mezd k 31. 12. daného roku Průměrná hrubá mzda 
XII. 2004 11027 
XII 2005 10926 
XII. 2006 11411 
XII. 2007 13318 
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Počet uzavřených/ukončených pracovních poměrů, 
dohod o provedení práce, 
dohod o pracovní činnosti 

počet uzavřených  
pracovních poměrů 
celkem 

 
20 

počet ukončených 
pracovních poměrů 
celkem 

 
16 

uplynutím doby výpovědí 
ze strany 
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výpovědí ze 
strany 
zaměstnavatele 

dohodou důvody ukončení   
pracovních poměrů 

4 2 0 10 
počet uzavřených 
dohod o provedení 
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Počet zaměstnanců OCH - vývoj 
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Organizační struktura 
 

ředitelka OCH a DKS 
 
                                                                         
 
                                                             

                                                                                                                účetní a ekonom OCH 
 
 
 

vrchní       sociální        uklízečky       kuchaři       údržbáři        vrchní        vedoucí       pracovníci 
sestra      pracovník  DKS                DKS            DKS              sestra         pečovatel.   MC a SR 
DKS      OCH                                                                   CHOS         služby   
 
 
 
 
 
 
pracovníci                                                                                      sestry       pracovníci 
v sociálních                                                   v sociálních  
službách                                      službách 
a sestry                                                  (pečovatelky) 
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Děkujeme těmto institucím a dárcům: 
 
Ministerstvo sociálních věcí  
Krajský úřad Jihočeského kraje 
Město Prachatice 
Město Volary 
Město Vimperk 
Obec Čkyně 
Obec Zdíkov 
Obec Stachy 
Obec Lčovice 
Obec Zálezly 
Nadace Komerční banky Jistota 
TIVET 
farnost Vimperk 
farnost Kvilda 
farnost Horní Vltavice 
farnost Nové Hutě 
farnost Šumavské Hoštice 
Auto JAMRA 
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. Křížová 
p. V. Stuchlá 
MUDr. Janoušek 
p. Filip 
p. Kurt Friedberger 
p. J. Kohoutová 
p. Šanda 
Ing. J. Kalbáč 

 
 
 
Děkujeme také dárcům, kteří přispěli do pokladniček tříkrálových koledníků. 
 
 
 
 
 
 
Dotace státu, příspěvky obcí, granty Jihočeského kraje 
MPSV 4 744 600,00 
Města, obce 1 680 000,00 
Jihočeský kraj    488 000,00 
 
 
 
 
Dary v roce 2007 
firmy, instituce, fyzické osoby   79 715,00 
veřejná sbírka   83 156,93 
Tříkrálová sbírka 112 933,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam použitých zkratek: 
OCH = oblastní charita 
DCH = diecézní charita 
DKS = dům klidného stáří 
PS = pečovatelská služba 
CHOS = charitní ošetřovatelská služba 
MC = mateřské centrum 
SR = služba pro rodinu 


