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I. Základní údaje o organizaci

Název: Charita Vimperk

Sídlo: Pravětín 23

385 01 Vimperk

IČ: 41881133

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické

Biskupská 4

370 21 České Budějovice

Právní postavení, registrace:

Evidovaná právnická osoba

Ministerstvo kultury ČR

Rejstřík právnických osob

dne 14. 10. 1998

pod č. 8/1-05-714/1998

Tel. ředitelka 731 402 993
e-mail: info@vimperk.charita.cz
web: vimperk.charita.cz
č. účtu: 3472900297/0300
Registrace poskytovatele sociálních služeb:

Krajský úřad – Jihočeský kraj
v Českých Budějovicích
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II. Slovo úvodem

Vážení čtenáři,

dovoluji si Vám na následujících stránkách
představit činnost vimperskéCharity v roce 2021. Prožili jsme
druhý náročný rok ovlivněný pandemií Covid-19. Tento rok
byl pro nás mnohem těžší, protože v dubnu 2021 pandemie
výrazně zasáhla naše klienty v domově pro seniory i většinu
personálu. Požádali jsme o pomoc krizový štáb Jihočeského
kraje. Díky tomu se nám podařilo získat na výpomoc 6
příslušníků Armády České republiky. Za tuto pomoc velice
děkujeme. Také děkujeme za velmi svědomitou péči
ošetřující lékařky, paní MUDr. Marii Kučerové, díky níž naši
klienti i zaměstnanci nemoc zvládli. Poděkování patří také
všem našim zdravotním sestrám a pečovatelkám, které se
obětavě staraly o klienty na covidovém oddělení v
ochranných oblecích ve 12 hodinových směnách.

Rok 2021 byl náročný i v oblasti zajišťování
ochranných pomůcek pro zaměstnance. Objednávali jsme
velké množství respirátorů, ochranných obleků, štítů,
rukavic, dezinfekcí. Tyto zvýšené náklady se nám podařilo
zajistit díky mimořádným dotacím MPSV. Také jsme díky
těmto dotacím mohli odměnit zasměstnance, kteří
ve ztížených pracovních podmínkách obětavě pečovali
o klienty ve všech našich službách.

V roce 2021 jsme poskytovali registrované sociální
služby v domově pro seniory, klientům pečovatelské služby,
rodinám s dětmi a osobám v krizi. Dále jsme doprovázeli
pěstounské rodiny a poskytovali zdravotní péči
v domácnostech v rámci našeho nestátního
zdravotnického zařízení (home care).

Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům za velmi
náročnou práci v roce 2021, díky jejich obětavosti se nám
daří plnit poslání církve pomáhat všem potřebným. Děkuji
také všem institucím, městům a obcím za poskytnuté
dotace.

Mgr. Dana Marková
ředitelka Charity Vimperk
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III. Z historie Charity ve Vimperku

Charita Vimperk je nezisková organizace, která je
zřízena českobudějovickým biskupstvím, jejím posláním je
poskytovat péči a pomoc potřebným, jak vyplývá z názvu
odvozeného z latinského „caritas“ (česky lásky či slitování).

Vimperská charita vznikla v roce 1990. Nejprve
poskytovala pouze tzv. domácí péči ve spolupráci s MUDr.
Svatošovou a pražskouCharitou. V roce 1991 oficiálně vznikla
Farní charita Vimperk jako neziskové účelové zařízení
římskokatolické církve. Domácí péči poskytovanou
zdravotními sestrami Charita rozšířila o pečovatelskou
službu v domácnostech.

V roce 1995 byla zrekonstruována v obci Pravětín
budova bývalé školy na domov pro seniory s kapacitou
16 lůžek. Od r. 1999 Charita provozovala denní stacionář
pro seniory ve Vimperku v prostorách domu
s pečovatelskou službou, od roku 2002 pak v objektu
Domova klidného stáří v Pravětíně. Od ledna 2002 byla
zvýšena kapacita domova pro seniory na 33 lůžek díky
dokončení přístavby v domově. Denní stacionář byl pak
z důvodu nedostatečného zájmu o tuto službu zrušen a byla
díky tomu navýšena kapacita domova na 36 lůžek.

Od roku 2004 se postupně rozšiřovala pečovatelská
služba kromě Vimperska na Čkyňsko, Zdíkovsko, Stašsko,
do Prachatic a do Volar, později pak do obcí Nové Hutě,
Vacov, Nicov, Buk, Šumavské Hoštice, Sv. Maří, Štítkov,
Žárovná a Kosmo. V roce 2015 jsme začali poskytovat
pečovatelskou službu i v pohraničí v městysu Strážný.

Působnost charitní ošetřovatelské služby (home
care) se od roku 2007 rozšířila po celém bývalém okrese
Prachatice.

V roce 2007 došlo ke změně názvu naší Charity
na Oblastní charita Vimperk. V tomto roce vznikly dva nové
projekty určené rodinám s dětmi (mateřské centrum a
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). Od roku 2007
zajišťovala Oblastní charita Vimperk činnost romského
tanečního souboru Čhave Devlestar ve Vimperku
s přestávkou od února 2013 do března 2014, od roku 2012
do roku 2015 jsme zajišťovali i činnost romského souboru
Roma star ve Volarech.
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V roce 2014 byla ukončena činnost mateřského
centra z důvodu nezájmu ze strany maminek o činnost.
V tomtéž roce 2014 vznikla nová sociální služba krizové
pomoci nazvaná Nexus. V roce 2015 jsme se stali na základě
rozhodnutí krajského úřadu doprovázející organizací
pěstounských rodin a v rámci projektu Pegas jsme začali
zajišťovat asistované styky rodičů s dětmi. V roce 2016 vznikl
další nový projekt Naděje, díky němuž jsme poskytovali
v domácnosti pomoc a podporu nevyléčitelně nemocným
a umírajícím (včetně podpory jejich rodinám). Snažili jsme
se umírající doprovázet v posledních dnech života v jejich
přirozeném domácím prostředí.

Od 4. ledna 2016 do konce roku 2020 provozovala
Oblastní charita Vimperk „Taxík Maxík“ v Prachaticích.

K 31. 12. 2017 byl ukončen projekt Čhave Devlestar
z toho důvodu, že pracovnice, která vedla soubor, odešla
na mateřskou dovolenou a nenašli jsme za ni náhradu.
Od roku 2017 byl ukončen projekt Pegas zajišťující asistovaný
styk rodičů s dětmi z důvodů ekonomických i z důvodu
nedostatku pracovníků. V roce 2017 byl ukončen také provoz
charitního šatníku z důvodu jeho dlouhodobého
nevyužívání.

V roce 2021 Charita provozovala Dům klidného stáří
Pravětín, pečovatelskou službu v šesti střediscích (Vimperk,
Prachatice, Čkyně, Volary, Stachy, Zdíkov), sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizovou pomoc,
doprovázení pěstounských rodin a nestátní zařízení domácí
péče.

K 1. 1. 2022 dochází ke změně názvu organizace
na Charita Vimperk.

Výpomoc armády ČR (duben 2021)
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IV. Činnost Charity Vimperk v roce 2021

Důmklidného stáří Pravětín

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

Adresa: Pravětín 23, 385 01 Vimperk
Odpovědný pracovník: Mgr. Dana Marková
Mobil: 731 402 993
Tel.: 388 412 738
e-mail: info@vimperk.charita.cz
Kapacita: 36 lůžek

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.

Zařízení poskytuje tyto základní činnosti:

a) ubytování
b) stravování
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní

osobu
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí

podmínek pro osobní hygienu
e) zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) aktivizační činnosti
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a

při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při
komunikaci vedoucí k uplatňování práv a
oprávněných zájmů
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Předností domova je jeho umístění na klidném místě
s krásnou šumavskou přírodou v okolí a vlídný personál,
který respektuje individuální potřeby každého klienta.

VĚK POČET UŽIVATELŮ

do 65 let 0

do 75 let 2

do 85 let 17

do 95 let 16

nad 95 let 1

PRŮMĚRNÝVĚK 86

STUPEŇ ZÁVISLOSTI K 31. 12. 2021 POČET UŽIVATELŮ

bez příspěvku 0

stupeň č. I 0

stupeň č. II 3

stupeň č. III 7

stupeň č. IV 26

UŽIVATELÉ POČET UŽIVATELŮ

nově přijatí v roce 2021 9

ukončilo službu z důvodu úmrtí 9

ukončilo službu z jiného důvodu 0

CELKEMSLUŽBY POSKYTNUTY 43
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Personální zajištění

PRACOVNÍ POZICE POČET
FYZICKY

PŘEPOČTENÝ
POČET ÚVAZKŮ

ředitelka 1 0,6

ekonom, účetní, administrativa 3 1,95

zdravotní sestry včetně vrchní
sestry

13 8,4

pracovníci v sociálních službách 21 19

sociální pracovnice 2 2

kuchaři 5 5

pomocná síla v kuchyni 1 1

údržbáři, topiči 2 2

úklid, praní prádla 3 3

CELKEMK 31. 12. 2021 44 37,48
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Důmklidného stáří Pravětín

NÁKLADY vKč

osobní náklady 25 501 410

dlouhodobýmajetek 628 619

potraviny 2 429 988

kancelářské potřeby 82 217

pohonné hmoty 92 289

jiné spotřebované nákupy 2 572 504

palivo 312 620

čistící prostředky 259 521

zdravotnický materiál 272 620

drobné nákupy 1 727 743

energie 555 035

energie 474 319

vodné a stočné 80 716

telefony, internet, poštovné, ostatní
spoje

47 659

nájemné 294

právní a ekonomické služby 145 518

školení a kurzy 142 284

opravy a udržování 179 157

jiné (revize, SW, likvidace odpadu, …) 683 783

odpisy 1 530 312

fond oprav 400 000

CELKEM 34 991 068
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Důmklidného stáří Pravětín

VÝNOSY vKč

MPSV 10 709 279

úhrady od uživatelů 9 878 551

úhrady za služby 4 684 351

příspěvky na péči 5 194 200

zdravotní pojišťovny 11 293 258

Jihočeský kraj 500 000

dary, Tříkrálová sbírka 61 797

převod stravné PS, stravné zaměstnanci 2 560 367

CELKEM 35 003 252

HOSPODÁŘSKÝVÝSLEDEK 12 185
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Pečovatelská služba

Odpovědný pracovník: Dana Vidlášová
tel. 731 402 992

Sociální pracovník: Miriam Dohnalová, DiS.
tel. 731 604 434

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

Pečovatelská služba
Vimperk: Krátká 125, 385 01 Vimperk
tel. - pečovatelky: 728 545 536, 605 022 378
Pečovatelská služba
Čkyně: Čkyně 55, 384 81 Čkyně
tel. - pečovatelky: Čkyně: 388 423 131, 723 780 611

Vacov: 605 022 435
Pečovatelská služba
Prachatice: SNP 559, 383 01 Prachatice
tel. - pečovatelky: 388 316 606, 731 604 418
Pečovatelská služba
Prachatice: Skalka 1120, 383 01 Prachatice
tel. - pečovatelky: 388 318 981, 731 604 419
Pečovatelská služba
Volary: 5. května 149, 384 51 Volary
tel. - pečovatelky: 606 498 545
Pečovatelská služba
Zdíkov, Stachy Krátká 125, 385 01 Vimperk
tel. - pečovatelky: 736 459 043
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Posláním pečovatelské služby 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.

Poskytovali jsme tyto základní činnosti:

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

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

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

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

e) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (doprovod do školy, do zaměstnání,
k lékaři, na úřady)

Služby jsme poskytovali v domácnostech v těchto
obcích:

Vimperk, Nové Hutě, Zdíkov, Stachy, Nicov, Vacov, Čkyně,
Zálezly, Bohumilice, Radhostice, Prachatice, Volary, Sv. Maří,
Šumavské Hoštice a Chlumany. Služby poskytujeme také
v příslušnýchměstských částech, osadách.
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PRACOVNÍ POZICE POČET
FYZICKY

PŘEPOČTENÝ
POČET ÚVAZKŮ

ředitelka 1 0,2

ekonom, účetní, administrativa 2 0,4

vedoucí služby 1 1

pracovníci v sociálních službách 24 21,175

sociální pracovnice 1 1

CELKEMK 31. 12. 2021 29 23,775

Pečovatelská služba 2021

Celkový počet klientů 548
Počet nových smluv 167

Počet hodin přímé péče 11 360

Počet rozvezených obědů 78 980

Celkový počet návštěv 18 425
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Pečovatelská služba

NÁKLADY vKč

osobní náklady 12 098 896

dlouhodobýmajetek 148 387

kancelářské potřeby 42 953

pohonné hmoty 408 664

jiné spotřebované nákupy 232 326

čistící prostředky 12 760

drobné nákupy 219 566

energie 4 191

telefony, internet, poštovné, ostatní
spoje

52 164

nájemné 131 362

právní a ekonomické služby 48 506

školení a kurzy 49 700

opravy a udržování 176 722

jiné 352 852

revize 55 011

SW 70 155

jiné 227 686

odpisy 578 211

ostatní náklady - nákup obědů 5 221 709

CELKEM 19 546 642
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VÝNOSY vKč

MPSV 8 939 728

úhrady od uživatelů 7 679 410

Jihočeský kraj 500 000

obce 2 385 000

Vimperk 500 000

Prachatice 900 000

Volary 440 000

Čkyně 260 000

Zdíkov 120 000

Stachy 100 000

Nicov 4 000

Vacov 32 000

Svatá Maří 4 000

Bohumilice 10 000

Zálezly 15 000

úřad práce 45 000

CELKEM 19 549 138

HOSPODÁŘSKÝVÝSLEDEK 2 496
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Služba pro rodiny s dětmi

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

Vedoucí služby: Mgr. Romana Karták, tel. 732 122 071

Sídlo: Krátká 125, 385 01 Vimperk

Tel.: 732 122 071, 739 739 886

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

Cílová skupina:

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

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

• rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením
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Služba zajišťovala tyto základní činnosti:

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

Počet klientů rodin s dětmi za rok 2021 53

Z toho počet dospělých osob 70

Počet dětí 78

Počet kontaktů ambulantně 633

Počet kontaktů - terénní forma 200

Počet hodin přímépráce - ambulantně 641

Počet hodin přímépráce - terénní forma 205

Počet intervencí 1692

Výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti 653

Zprostředkování kontaktu se spol. prostředím 4

Sociálně terapeutické činnosti 152

Pomocpři uplatňování práv 24

Služba byla financována z projektu

"Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V"

reg. číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156
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Službu zajišťovaly:

2 sociální pracovnice
1 pracovnice v sociálních službách

Služba pro rodiny s dětmi

NÁKLADY vKč

osobní náklady 1 218 561

dlouhodobýmajetek 23 469

kancelářské potřeby 2 670

pohonné hmoty 9 314

jiné spotřebované nákupy 9 848

telefony, internet, poštovné,
ostatní spoje 5 333

nájemné 73 793

právní a ekonomické služby 14 552

školení a kurzy 5 001

opravy a udržování 13 910

jiné 32 758

odpisy 5 741

CELKEM 1 414 950

VÝNOSY vKč

dotaceMPSV 94 653

dotace - Vimperk 170 000

dotace EU - IP projekt 1 133 400

CELKEM 1 398 053

HOSPODÁŘSKÝVÝSLEDEK -16 896
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Projekt Pěstoun - doprovázení pěstounských rodin

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

Klíčoví pracovníci pomáhali pěstounským rodinám zvládat
problémy spojené s pandemií Covid-19 (distanční výuka,
omezení kontaktů dětí s vrtevníky, izolace, narušené vztahy
v rodinách, deprese).

Počet pěstounských rodin 45

Počet pěstounů 54

Počet doprovázených dětí 60

Počet ukončených dohod 3

Počet uzavřených dohod 3

Počet klíčových pracovníků 3
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Projekt Pěstoun - doprovázení pěstounských rodin

NÁKLADY vKč

osobní náklady 1 432 074

dlouhodobýmajetek 66 195

kancelářské potřeby 6 476

pohonné hmoty 20 541

jiné spotřebované nákupy 15 684

telefony, internet, poštovné,
ostatní spoje 7 302

nájemné 92 659

právní a ekonomické služby 12 131

školení a kurzy (pěstouni i
zaměstnanci) 351 400

opravy a udržování 24 734

jiné 163 713

odpisy 37 870

CELKEM 2 230 779

VÝNOSY vKč

příspěvek - úřad práce 2 230 596

CELKEM 2 230 596

HOSPODÁŘSKÝVÝSLEDEK -183
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Nexus – krizová pomoc

Druh služby: krizová pomoc
dle § 60 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách

Vedoucí služby: Mgr. Romana Karták, tel. 732 122 071

Tel.: 732 122 071, 739 739 886

Kontaktní adresa: Krátká 125, 385 01 Vimperk

Posláním služby Nexus je poskytnout pomoc osobám, které
se ocitly v takové krizové situaci, kterou nejsou schopny
samostatně řešit a která je může ohrožovat na zdraví nebo
i životě. Služby poskytujeme ambulantně i terénní formou
přímo ve vlastním domácím prostředí. Obracet se na nás
mohou dospělí i děti. Pomocí vhodných sociálních technik
nabízíme pomoc v situacích, které se mohou zdát
neřešitelné (těžká nemoc, ztráta blízkého člověka,
bezvýchodná finanční situace, páchané násilí, šikana
ve škole, na pracovišti či v rodině, vztahové problémy apod.)

Přehled poskytovaných služeb:

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

při obstarávání osobních záležitostí

počet klientů 25

z tohomužů 6

z toho žen 14

z toho dětí 5

počet hodin přímépráce - terénní forma 34

počet hodin přímépráce - ambulantní forma 131

počet kontaktů 124

počet intervencí 330
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Službu zajišťovaly:

2 sociální pracovnice

Nexus - krizová pomoc

NÁKLADY vKč

osobní náklady 158 231

kancelářské potřeby 1 433

pohonné hmoty 591

jiné spotřebované nákupy 1 864

telefony, internet, poštovné,
ostatní spoje 604

nájemné 8 779

právní a ekonomické služby 2 421

školení a kurzy 471

opravy a udržování 910

jiné 3 929

odpisy 957

CELKEM 180 190

VÝNOSY vKč

dotace -MPSV 156 597

dotace - Vimperk 20 000

CELKEM 176 597

HOSPODÁŘSKÝVÝSLEDEK -3 593
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Charitní ošetřovatelská služba /homecare/

Druh služby: nestátní zdravotnické zařízení

Odborný garant: Jitka Nachlingerová, DiS.

Tel.: 731 604 439

Sídlo charitní ošetřovatelské sužby:

Krátká 125, 385 01 Vimperk

pracoviště Vimperk:

Krátká 125, 385 01 Vimperk
Tel.: 724 065 613, 733 676 732

pracoviště Prachatice:

Skalka 1120, 383 01 Prachatice
Tel.: 731 604 439, 731 604 503, 731 133 112

Nestátní zdravotnické zařízení domácí péče zajišťuje
ošetřovatelské zdravotnické výkony dle indikace lékaře
v domácnosti pacienta. Péče je hrazena ze zdravotního
pojištění, takže ji pacient neplatí. Tuto službu vykonávají
v pohodlí domova pacienta registrované zdravotní sestry.
Není to služba určená jen seniorům. Může ji předepsat lékař
i mladšímu pacientovi, který je např. po operaci, který má
vážné zdravotní znevýhodnění, jež mu znemožňuje
docházet do zdravotnického zařízení.

Ošetřovatelská domácí péče je určena lidem se sníženou
soběstačností, kteří z důvodu svého zdravotního postižení
nemohou docházet do ordinace lékaře a potřebují tedy
zajištění ošetřovatelské péče doma. Služba může
navazovat na hospitalizaci pacienta,může umožnit i dřívější
ukončení hospitalizace. Služba je důležitá z hlediska
prevence závažných onemocnění.
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Domácí péče je dostupná 24 hodin denně včetně víkendů a
svátků.

počet všeobecných sester 13

počet pracovních úvazků 6,69

počet ošetřených pacientů 433
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Charitní ošetřovatelská služba

NÁKLADY vKč

osobní náklady 4 127 342

dlouhodobýmajetek 11 048

kancelářské potřeby 20 242

pohonné hmoty 206 948

jiné spotřebované nákupy 116 541

telefony, internet, poštovné,
ostatní spoje 18 757

nájemné 69 325

právní a ekonomické služby 19 402

školení a kurzy 2 828

opravy a udržování 76 530

cestovní náklady 595

jiné 554 859

odpisy 344 069

CELKEM 5568 486

VÝNOSY vKč

úhrady zdravotních
pojišťoven 5 305 710

Dary a jiné výnosy 464 885

CELKEM 5 770 595

HOSPODÁŘSKÝVÝSLEDEK 202 109
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Tříkrálová sbírka v roce 2021

Sbírka blya ovlivněna situací způsobenou pandemií
Covid-19. Probíhala převážně formou kasiček a online sbírky
až do 30. 4. 2021.

Tříkrálová sbírka je největší sbírka svého druhu v ČR.
Její výsledek je závislý na ochotě stovek dobrovolníků, kteří
se do této sbírky po celé České republice každoročně zapojí.

Výtěžek sbírky z kasiček činil 40 411,- Kč a z online
sbírky 22 550,- Kč.

Všem dárcům děkujeme.
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NÁKLADY vKč

osobní náklady 44 536 514

osobní náklady - fakultativní služby 126 447

dlouhodobýmajetek 877 718

potraviny 2 429 988

kancelářské potřeby 155 991

pohonné hmoty 738 347

jiné spotřebované nákupy 2 948 767

energie 559 226

telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 131 818

nájemné 376 212

právní a ekonomické služby 242 530

školení a kurzy 551 684

opravy a udržování 471 962

cestovní náklady 595

jiné 1 791 894

revize 381 249

likvidace odpadu 183 762

SW 240 174

jiné 986 708

odpisy 2 497 160

příspěvekDCHČB 75 452

ostatní náklady 5 621 709

CELKEM 64 134 013

V. Souhrnné údaje za organizaci v roce 2021
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VÝNOSY vKč

MPSV 19 900 257

úřad práce 2 230 596

úhrady od uživatelů 17 557 961

úhrady za služby 12 363 761

příspěvky na péči 5 194 200

úhrady klientů - fakultativní služby 126 447

zdravotní pojišťovny 16 598 968

Jihočeský kraj 1 000 000

obce 2 575 000

úřad práce 45 000

dary, Tříkrálová sbírka 526 683

převod stravné PS, stravné zaměstnanci 2 560 367

EU - IP 1 133 400

CELKEM 64 254 678

HOSPODÁŘSKÝVÝSLEDEK 120 665
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Poradním orgánem je Rada Charity Vimperk, kterou tvoří
ředitel, správce farnosti, účetní/ekonom a další členové
rady, které jmenuje a odvolává prezident Diecézní charity
České Budějovice na návrh ředitelky Charity Vimperk.

Složení RadyCharity Vimperk v roce 2021:

P. Mgr. Jaromír Stehlík Ing. Miroslav Holub
Mgr. Dana Marková Alena Havelková
Dana Vidlášová Ivana Voráčková
MUDr. Marie Kučerová
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VI. Poděkování dárcům:

dary fyzické osoby a právnické osoby: 178 779,-
Tříkrálová sbírka (65% výtěžku): 40 925,-

Auto Jamra s.r.o.
Oční ordinace Slovany s.r.o.

nadace Via

Srdečně všemděkujeme!

Dráb Jaroslav Pešek Fran�šek
Fiala Libor Petrášek Bohumil
Princová Milada Samek Petr
Jiřík a Zdeňka Sýkorovi Šmrha Jan
Vrátný Bohumil zaměstnanci �skárny Akcent s.r.o.
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VII. Zpráva auditora
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