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Výroční zpráva je vždy ohlédnutím na uplynulý rok. Při zpětném pohledu na činnost 
naší Charity vnímám, že jsme zase o rok dál ve službě lidem, kteří se na nás s 
důvěrou obracejí a potřebují pomoci. 

 

Tyto řádky píši s vděčností a s díkem za 
to, že naše Charita se má k světu a je tu 
proto, aby určité problémy v sociální 
oblasti v našem regionu vnímala a s 
pomocí Boží se je pokoušela řešit. Naše 
Charita je zde proto, že jsou tady 
potřební. Samozřejmě, že potřeby a 
nároky budou vždy nekonečně větší, 
než často naše skromné možnosti 
pomáhat. Ale jak jednou řekla Matka 
Tereza, nemůžeme vyřešit všechny 
problémy světa, ale je potřeba osušit, 
byť i jen jedinou slzu bolesti na tváři 
trpícího člověka. Obrazem charitní 
milosrdné lásky je maminka a malé 
dítě, které má od maminky úplně 
všechno a samo ji nemůže dát 
vůbec nic. 

 

Stále znovu zažíváme, jakou oporu má naše Charita ve svých pracovnících. 
Především jim bych proto chtěl vyjádřit uznání a dík za jejich nadhled a osvěžující 
humor. Ve spolupráci tolika obětavých lidí, kteří své schopnosti dávají samozřejmě 
do služby druhým, vnímám velkou sílu, která je pro mnohé tolik potřebnou jistotou. 
Všem charitním pracovníkům i všem dobrovolníkům, vyprošuji od Boha hodně 
pokoje, radosti a štěstí v jejich službě a také hojnost sil duchovních i fyzických. A 
všem jejich klientům vyprošuji, aby byli v charitních službách spokojeni a dobře se 
jim vedlo.  

P. Jaroslav Hůlle okrskový vikář 
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Vážení přátelé,  
 
těší mě, že otvíráte naši výroční zprávu. V životě prožíváme radosti, ale i situace, které 
jsou náročné a těžké. Cílem Charity je být oporou těm, kteří to potřebují. 
 
Poskytujeme komplexní péči v různých etapách života. Jak se nám to daří, to už může 
posoudit každý sám. Všechny důležité informace jsou obsaženy v naší výroční zprávě. 
 
Úvodem mi dovolte poděkovat všem. 
  
Velké poděkování si zaslouží všichni spolupracovníci a dobrovolníci. Jsou to lidé, kteří 
své práci rozumí a ke každému přistupují s úctou a pochopením. Jen díky jejich práci 
můžeme přinášet do naší společnosti více lásky. 
 
Za otcovský a láskyplný přístup děkuji řediteli DCHP Ing. Jiřímu Lodrovi a prezidentovi 
DCHP Mons. Františku Radkovskému a všem, kteří nás motivují a vedou na charitní 
cestě. 
 
Upřímné poděkování si zaslouží také všichni představitelé měst, obcí, dárci a sponzoři. 
Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem podporují naši činnost. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

S úctou 
Marie Malkusová 
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Život v Charitě 2016 
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Oblastní charita Klatovy 
 
Název organizace:  Oblastní charita Klatovy 
Právní status:   církevní právnická osoba 
Zřizovatel:   Biskupství plzeňské 
    nám. Republiky 35 
    301 14 Plzeň 
 
Sídlo organizace:  Měchurova 317 
    339 01 Klatovy 
 
Kontaktní adresa:  Václavská 12 
    339 01 Klatovy 
IČO:    66388830  
Číslo účtu:   9784380267/0100 
    127348442/0300 
Kontakt:   376 340 111 
 
Počet pracovníků:  fyzický stav 61 
    DPČ 3 
    DPP 28 
Počet dobrovolníků:  14 
 
Ředitelka:   Bc. Marie Malkusová 
E-mail:   marie.malkusova@klatovy.charita.cz 
 
Internetové stránky: www.charitakt.cz 
Datová schránka: i946xss 
 
Oblastní charita provozuje tyto služby: 
  
Zdravotní služba – domácí péče: 
Charitní ošetřovatelská služba (od roku 1999) 
 
Sociální služby - služby sociální péče:  
Charitní pečovatelská služba (od roku 2004) 
Osobní asistence těžce zdravotně postižených (2004) 
Domov pokojného stáří Naší Paní (2005) 
 
Sociální služby - služby sociální prevence: 
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (2001) 
Sociální poradna (2007) 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Chapadlo (2008) 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Budík (2011) 
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vrchní sestra: Šárka Ráthová, DiS. 
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy 
telefon: 376 340 144, 731 433 086 
e-mail: chos@klatovy.charita.cz 
počet pracovníků: 5 
počet klientů: 165 
 
Posláním charitní ošetřovatelské služby je umožnit klientům setrvání 
ve vlastním domácím prostředí i přes zdravotní handicap. 
 
Cílovou skupinou jsou nemocní jakéhokoli věku, kteří nepotřebují akutní lékařské 
ošetření a mohou být ošetřováni v domácím prostředí. 
 
Cílem služby je odborné zdravotní ošetření a komplexní ošetřovatelská péče přímo v 
rodinách a bytech nemocných. Je poskytována na základě doporučení praktického 
nebo ošetřujícího lékaře při propuštění z nemocnice. 
Služba je hrazena zdravotní pojišťovnou, 7 dní v týdnu – závisí na zdravotním stavu 
nemocného. 
Služba je poskytována v Klatovech a okolí do vzdálenosti 20 km od Klatov. 
 
Nejčastějšími zdravotními úkony jsou aplikace injekcí a inzulínu, dohled nad užíváním 
léků, převazy ran, odběry krve a biologického materiálu, aplikace infuzí a enterální 
výživy, měření fyziologických funkcí, péče o stomie, ošetřovatelská rehabilitace, 
speciální výkony apod. Naše péče je po domluvě komplexně zajištěna ve spolupráci 
s půjčovnou kompenzačních pomůcek, s pečovatelskou službou, ev. osobní asistencí. 
       
Od roku 2016 poskytujeme domácí hospicovou péči.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA 
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Kolektiv zdravotních sester 
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vedoucí služby: Bc. Vendula Edlová DiS. 
telefon: 376 340 143, 731 433 049  
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy 
e-mail: vendula.edlova@klatovy.charita.cz 
chps@klatovy.charita.cz 
počet pracovníků: 16 
počet uživatelů: 331 
 
Posláním charitní pečovatelské služby je podpora a pomoc 
uživatelům, prostřednictvím nabízených pečovatelských úkonů, a to v takové míře, aby 
uživatel mohl co nejdéle setrvat ve svém domově a nemusel přerušit vztahy s 
nejbližšími a zůstal tak co nejdéle součástí svého místního společenství. 
 

Cílem služby je uspokojení základních potřeb, 
aktivizace uživatele za účelem udržení nebo 
zlepšení soběstačnosti a samostatnosti v 
základních životních dovednostech a důstojné 
dožití ve svém domě. 
 
Služba je poskytována osobám starším 18 let, 
které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo 
tělesného, mentálního, smyslového nebo 
kombinovaného postižení a potřebují pomoc 
jiné fyzické osoby. Pečovatelská služba je 
poskytována také osobám starším 18 let, 
které se ocitly v dočasné těžké zdravotní 
situaci a potřebují krátkodobou pomoc druhé 
fyzické osoby. Pečovatelská služba je 
poskytována přímo v domácnostech 
uživatelů v pracovní době, od pondělí do 
pátku od 7:00 do 15:30 hodin. Po domluvě s 
uživatelem lze pracovní dobu operativně 

upravit. 
Nabízíme svým uživatelům pomoc a podporu při přípravě a podání jídla a pití, pomoc 
při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 
vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při úkonech osobní 
hygieny, dovoz nebo donášku jídla, běžný úklid a údržbu domácnosti, nákupy a 
pochůzky, praní a žehlení prádla a jeho drobné opravy, doprovázení (lékař a další 
veřejné služby). 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
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Poskytujeme také pedikúru, masáže, odvoz služebním automobilem, zapůjčení 
kompenzačních pomůcek. 
V roce 2016 si pracovnice prohlubovaly a získávaly nové znalosti na seminářích 
zaměřených na téma prevence a řešení náročných situací v péči o seniory, cvičení 
paměti u seniorů a lidí s demencí, jednání s klienty s problémovým chováním a rizika 
převodu majetku.  
Na jednotlivých střediscích byl zorganizován sběr oblečení, který se setkal s velice 
kladným ohlasem občanů.  
Jednou ročně je na střediscích pořádáno setkání uživatelů, které je spojeno 
k poutavým kulturním programem a výborným občerstvením. Uživatelé služby tak mají 
v mnoha případech jedinečnou možnost se vzájemně setkat.  
V rámci akce města Klatovy „Splňte vánoční přání seniorům“ jsme mohli vánočním 
dárkem udělat radost několika uživatelům naší služby. 
Podařilo se nám získat finanční prostředky z nadace Agrofert, a tak jsme mohli 
zakoupit dva automobily, které slouží na středisku v Klatovech a v Janovicích nad 
Úhlavou. Pořídili jsme pro středisko v Plánici masážní židli, pro větší pohodlí uživatelů 
při masážích. Na středisko ve Švihově jsme zakoupili novou laserovou tiskárnu. 
 
Středisko charitní pečovatelské služby Plánice 
kontaktní osoba: Alina Votýpková 
telefon: 731 433 087 
adresa: Náměstí 180, 340 34 Plánice 
email: chpsplanice@klatovy.charita.cz 
počet pracovníků: 3 
počet uživatelů: 56 
Do spádové oblasti střediska patří Plánice, Křižovice, Kvasetice, Lovčice, Mlynářovice, 
Nová Plánice, Pohoří, Štipoklasy, Vracov, Zbyslav, Zdebořice, Habartice, Kvaslice, 
Vítkovice, Nicov, Neurazy, Číhaň, Nový Dvůr, Plánička, Mlýnské Struhadlo, Újezd u 
Plánice, Skránčice, Vlčnov, Zborovy, Kocourov, Bližanovy, Hnačov, Myslovice, 
Kroměždice, Bystré, Pečetín. 
 
Středisko charitní pečovatelské služby Měčín 
kontaktní osoba: Ivana Ryšavá 
telefon: 731 433 043 
adresa: Němčice 53, 339 01 Klatovy 
email: chpsmecin@klatovy.charita.cz 
počet pracovníků: 1 
počet uživatelů: 28 
Do spádové oblasti střediska patří Měčín, Bíluky, Hráz, Nedanice, Nedaničky, Osobovy, 
Petrovice, Radkovice, Třebýcina, Předslav, Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, 
Petrovičky, Třebíšov, Vlčí, Kbel, Malinec, Mečkov, Nová Ves, Žinkovy, Babice. 
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Středisko charitní pečovatelské služby Chudenice 
kontaktní osoba: Lenka Převrátilová 
telefon: 731 433 088 
adresa: Kvapilova 215, 339 01 Klatovy 
email: chpschudenice@klatovy.charita.cz 
počet pracovníků: 2 
počet uživatelů: 37 
Do spádové oblasti střediska patří Chudenice, Bezpravovice, Býšov, Lučice, Slatina, 
Ježovy, Chlumská, Trnčí, Biřkov, Zderaz, Křenice, Kámen, Přetín, Poleň, Poleňka, 
Pušperk, Zdeslav, Mlýnec, Rudoltice, Vílov, Černíkov. 
 
Středisko charitní pečovatelské služby Švihov 
kontaktní osoba: Yvona Bauerová 
telefon: 731 433 089 
adresa: V Zahrádkách 411, 340 12 Švihov 
email: chpssvihov@klatovy.charita.cz 
počet pracovníků: 2 
počet uživatelů: 39 
Do spádové oblasti střediska patří Švihov, Jíno, Kaliště, Kamýk, Kokšín, Lhovice, 
Stropčice, Těšnice, Třebýcinka, Vosí, Dolany, Balkovy, Komošín, Malechov, Řakom, 
Sekrýt, Svrčovec, Výrov, Borovy, Vřeskovice, Mezihoří, Červené Poříčí, Andělice, 
Bezděkov, Mstice, Nezdice. 
 
Charitní pečovatelská služba Janovice nad Úhlavou 
kontaktní osoba: Libuše Kurcová 
telefon: 731 433 047 
adresa: Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou 
email: chpsjanovice@klatovy.charita.cz 
počet pracovníků: 4 
počet uživatelů: 109 
Do spádové oblasti střediska patří Janovice nad Úhlavou, Dolní Lhota, Dubová Lhota, 
Hvízdalka, Ondřejovice, Petrovice nad Úhlavou, Plešiny, Rohozno, Spůle, Vacovy, 
Veselí, Klenová, Týnec, Horní Lhota, Loreta, Rozpáralka, Běhařov, Úborsko, Dlažov, 
Miletice,  Soustov, Novákovice, Javor, Loučany, Bezděkov, Poborovice, Vítaná, Lomec, 
Pocinovice. 
 
 
Od března roku 2017 se charitní pečovatelská služba rozšířila o středisko Strážov. 
Oblast působení tohoto střediska je Strážov, Běšiny, Vrhaveč, Dešenice a spádové 
obce. Místní občané tak budou mít možnost požádat si o naše služby a snížení jejich 
soběstačnosti a potřeba pomoci tak nebude důvod k opuštění domova a známého 
prostředí. 
 
 



11 
 

 
 
Charitní pečovatelská služba středisko Klatovy 
kontaktní osoba: Martina Antalová (od 1. 1. 2017 Denisa Bendáková) 
telefon: 731 433 528 
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy 
email: chpsklatovy@klatovy.charita.cz 
počet pracovníků: 3 
počet uživatelů: 62 
Do spádové oblasti střediska patří Klatovy, Luby, Sobětice, Čínov, Pihovice, Chaloupky, 
Štěpánovice, Tajanov, Beňovy, Točník, Dehtín, Vícenice, Otín, Tupadly, Drslavice, 
Věckovice, Koryta, Tětětice, Kal, Kosmáčov, Lažánky, Kydliny, Bolešiny, Slavošovice, 
Ostřetice, Makalovy, Újezdec, Domažličky, Mochtín, Nový Čestín, Lhůta, Těšetiny, 
Obytce, Hoštice, Hoštičky, Srbice, Křištín, Střeziměř, Dobrá Voda. 
 
 
 

Kolektiv pečovatelek 
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vedoucí služby: Marek Najbert 
telefon: 731 433 082 
adresa: Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy  
email: oa@klatovy.charita.cz 
počet pracovníků: 5 
počet uživatelů: 4 

Posláním služby je prostřednictvím individuální pomoci osobního 
asistenta umožnit osobám se zdravotním postižením zvládnout žít běžným způsobem 
aktivní a plnohodnotný život ve svém přirozeném sociálním prostředí. 

Cílem služby je předcházet či zamezit sociálnímu vyloučení, rozvíjet nebo zachovávat 
schopnosti a dovednosti osob, aby mohly žít 
ve svém přirozeném prostředí, oddálit 
pobytovou péči v případě, že bude v 
budoucnu nutná a samostatné uplatnění 
práv, oprávněných zájmů. 

Služba je určena pro osoby 

• se zdravotním postižením 
• tělesným postižením 
• kombinovaným postižením 
• osoby s jiným zdravotním postižením. 

Osobní asistence není omezena věkem. 
Poskytuje se denně, nepřetržitě, dle potřeb 
uživatele. Rozsah služby si uživatel určuje a 
koordinuje v rámci asistenčních hodin sám, 
není-li toho schopen v plném rozsahu, podílí 
se na vedení osobního asistenta zákonný 
zástupce nebo uživatelem určená osoba. 

 
 
 
Sociální pracovnice s klientem 

 
 
 

OSOBNÍ ASISTENCE 
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vedoucí služby: Hana Rážová, DiS. 
telefon: 376 382 040, 731 433 044 
adresa: Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy 
email: poradna@klatovy.charita.cz 
 
Poslání služby: Sociální poradna usiluje o zvýšení informovanosti a 
samostatnosti občanů v nepříznivé sociální situaci, osob oslabených 
zdravotním postižením nebo znevýhodňujícím prostředím, poskytnutím odborné 
pomoci a podpory při aktivním řešení této situace.  
 
Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří osoby v nepříznivé sociální situaci, které hledají 
informace. Jedná se o rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší, seniory, osoby, které vedou 
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. 
 
Cíl služby: Cílem poradny je zvýšit informovanost a samostatnost uživatelů, poskytovat 
odbornou pomoc a podporu při aktivním řešení situace. Rozvíjet kompetence uživatelů 
tak, aby dokázali svoji nepříznivou sociální situaci řešit. 
 
V uplynulém roce se na sociální poradnu obrátilo 210 uživatelů, z toho téměř polovina 
využívá naše služby opakovaně. Nejčastěji se jedná o pomoc se sepisováním žádostí a 
vyplňování formulářů, podporu při hledání zaměstnání a bydlení, poskytování 
informací v oblasti sociálních dávek, podporu při řešení problémů v rodině a 
mezilidských vztazích.   
 

SOCIÁLNÍ PORADNA 
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vedoucí domova:  Lenka Bauerová 
telefon:  376 340 115, 731 433 083 
kapacita zařízení: 27 míst 
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy 
email: lenka.bauerova@klatovy.charita.cz 
 
Poslání služby: Poskytnout potřebnou péči, ubytování a umožnit 
seniorům, kteří nemohou nadále zůstávat ve svém domácím 
prostředí plnohodnotný, důstojný a aktivní život včetně důstojného závěru života 
v prostředí co nejvíce připomínajícím jejich domov. 
 
Cílová skupina: Senioři starší 60 ti let, kteří pro trvalou změnu svého zdravotního stavu 
a s tím spojené snížení soběstačnosti potřebují komplexní péči, která nemůže být 
zajištěna v domácím prostředí.  
 
Cíl služby: Poskytnutí ubytování v prostředí vhodném pro uživatele, zajištění celodenní 
stravy, kvalitní ošetřovatelské i zdravotní péče, nabídka aktivního využití volného času, 
uspokojení duchovních potřeb věřících uživatelů, zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím. Snahou je zabránit odtržení uživatelů od společenského 
života, zajistit pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání 
osobních záležitostí, udržení vztahů s rodinou a přáteli, individuální přístup. 
 
Zdravotnická péče je zajištěna praktickými i odbornými lékaři, kteří dochází do zařízení 
podle potřeb uživatelů. Ošetřovatelský personál je přítomen 24 hodin denně. Personál 
domova si v rámci vzdělávání prohluboval znalosti v oblasti prevence a řešení 
náročných situací v péči o seniory, cvičení paměti u seniorů s demencí a jednání 
s klienty s problémovým chováním. 
Uživatelé mají možnost využívat služeb pedikúry, masáže a kadeřnice přímo v domově. 
V roce 2016 jsme navázali spolupráci s dalšími dobrovolníky, kteří docházejí za uživateli 
a věnují jim svůj volný čas. Za jejich vstřícnost a ochotu jim velice děkujeme. 
 
Během roku se uživatelé zúčastnili různých kulturních a společenských akcí. 
Těší nás spolupráce s dobrovolníky ze Střední zemědělské a potravinářské školy 
v Klatovech a z klatovského gymnázia, se kterými strávili uživatelé odpoledne plné her 
v našem domově. Ve spolupráci se Zemědělsko-potravinářskou školou Klatovy naši 
uživatelé shlédli ukázku výroby velikonočních kraslic a uspořádali jsme tvořivou dílnu, 
kde si všichni mohli vyrobit dekorační předměty.  
 
  

DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ NAŠÍ PANÍ 
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V březnu se konal v kapli domova benefiční koncert zpěvačky a skladatelky Evy 
Henychové. V květnu nás navštívili harmonikáři p. Čada a p. Špedl a zahráli nám na 
májové veselici. Navštívili jsme s  uživateli barokní lékárnu v Klatovech. U příležitosti 
Dne matek přijely do domova děti z MŠ Borovy s krásným vystoupením na téma Stará 
Praha.  
 
V červnu navštívili uživatelé akci v rámci Integrovaného záchranného systému 
v Klatovech. V létě jsme byli pozváni na exkurzi k panu Kopeckému do Štěpánovic, 
který se zabývá včelařstvím. Při této návštěvě se uživatelé dozvěděli spoustu 
zajímavých informací o včelaření a povídání s panem Kopeckým bylo velmi poutavé. 
Touto cestou ještě jednou děkujeme. 
 
V červnu jsme uspořádali setkání uživatelů a rodinných příslušníků a dobrovolníků 
spojené s grilováním. Také nás navštívili senioři z německého Neukirchenu a strávili 
s našimi uživateli příjemné odpoledne při harmonice na zahradě DPS.  
V rámci klatovské pouti vystoupili na zahradě domova členové folklorního souboru 
z Finska. 
 
Velkou radost udělala seniorům předvánoční akce iniciovaná městem Klatovy ve 
spolupráci s OCH Klatovy „Splňte vánoční přání seniorům“. Bylo to překvapení pro naše 
uživatele, dostali vánoční dárky, které jim udělaly velkou radost. Děkujeme všem, kteří 
se do této akce zapojili.  
 
Na přání uživatelů organizujeme oslavu jejich svátku či narozenin. V rámci aktivizace se 
uživatelé mohou zapojit do pečení např. moučníků, bramboráků, apod. 
 
V tomto roce udělaly radost uživatelům svým vystoupením děti z Budíčku, MŠ 
v Koldinově ulici, MŠ v Máchově ulici, MŠ Luby, MŠ Studentská, MŠ Podhůrecká, MŠ 
U pošty, MŠ Národních mučedníků, MŠ Karafiát, kytaristé a flétnisté z Domu dětí 
a mládeže v Klatovech, pěvecké sbory při ZŠ Čapkova, Masarykova ZŠ - sbor Zvoneček 
a Sněženky a machři, ZŠ Tolstého - sbor Klatováček, členové klubu Křišťál, p. Vítovec 
a dobrovolnice Eva Havránková. Pravidelně každý měsíc pořádají v našem domově 
koncert žáci Základní umělecké školy Josefa Kličky v Klatovech. 
 
Pro zlepšení komfortu uživatelů jsme dovybavili domov dalšími polohovacími křesly a 
el. polohovatelnými lůžky. Finanční prostředky na tyto lůžka jsme získali díky 
Klatovskému klášternímu bazaru, pořádaném městem Klatovy v prosinci 2015, jehož 
výtěžek ve výši 100 177,- Kč byl věnován právě Domovu pokojného stáří Naší Paní. 
Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili.  Z Výboru dobré vůle nadace Olgy Havlové 
jsme získali finanční prostředky na pořízení mechanických vozíků. 
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Kalendář dalších akcí:  

• Kniha na lavičku 
• Odpoledne s Adélkou a jejími domácími mazlíčky 
• Velikonoční výstava v KD Družba 
• Výstava Zahrada Pošumaví 
• Výstava hub 
• Pavilon skla 
• Výstava ve Svazu zdravotně postižených Šumava, tvorba členů klubu Křišťál  
• Výlet do Domu historie Přešticka 
• Návštěva cukrárny s dobrovolníky ze Zemědělské a potravinářské školy Klatovy 
• Adventní zastavení s paní Růženou Bauerovou 
• Masopustní karneval, Májová a Václavská veselice, Mikulášská nadílka, oslava 

Silvestra 
• Andělské Vánoce 

 

 
 
Pohoda na zahradě Domova 
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vedoucí Domova: Martina Blažková, DiS. 
telefon: 376 323 210, 731 433 085 
kapacita: 18 lůžek 
adresa: Měchurova 317, 339 01 Klatovy II. 
e-mail: dmd@klatovy.charita.cz, 
martina.blazkova@klatovy.charita.cz 
 
Posláním služby je poskytnout bezpečné útočiště ženám s dětmi a 
těhotným ženám v jejich tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Naším cílem 
je zvýšit aktivitu uživatelek, zapojit je do řešení vzniklé situace a prostřednictvím 
ubytování a poradenství je podpořit při osamostatňování se a začleňování zpět do 
společnosti.  
 
Cílovou skupinou jsou ženy s dětmi a těhotné ženy, které se staly oběťmi domácího 
násilí, trestné činnosti a obchodu s lidmi, osobami bez přístřeší, osobami v krizi, 
osobami žijícími v sociálně vyloučených komunitách, osobami, které vedou rizikový 
způsob života nebo jsou tímto způsobem 
života ohroženy a etnické menšiny. 
 
Hlavním cílem služby je stabilizace 
uživatelky k překlenutí sociální situace, 
zajištění osobních dokladů a důležitých 
dokumentů, vyřízení sociálních dávek a 
jiných nároků, osvojení si dovedností 
v oblasti hospodaření s financemi, řešení 
dluhové problematiky, nalezení 
pracovního uplatnění, osvojení si 
dovedností v oblasti péče o domácnost, 
osvojení si dovedností v oblasti péče o 
děti, zajištění zdravotní péče, 
znovunavázání a udržení funkčních vztahů 
s rodinou, navázání a udržení funkčních 
sociálních vazeb, udržení kontaktu 
s přirozeným prostředím a nalezení 
vhodného navazujícího bydlení.  
 
 

DOMOV SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI 
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Empatický kolektiv pracovníků Domova sv. 
Zdislavy je připraven poskytnout uživatelkám 
pomoc a podporu při řešení jejich mnohdy 
nelehké sociální situace spojené se ztrátou 
bydlení. Cílem je dosáhnout toho, aby se 
uživatelka při odchodu ze zařízení bez větších 
problémů zapojila do běžného života a zvládla 
překonávat překážky, které život přináší.  
 
Domov sv. Zdislavy nabízí uživatelkám a jejich 
dětem rozmanité volnočasové aktivity. Díky 
tomu dochází k integraci uživatelek do 
společnosti a zároveň ke zpestření pobytu 
v zařízení. Výhodou Domova je velká zahrada, 
kde je dán prostor pro aktivní trávení volného 
času a pro vzájemné setkávání s ostatními 

uživatelkami a jejich dětmi. Děti zde využívají zahradní domeček se skluzavkou, 
pískovištěm, hopsadla, houpačky a prolézačky.  

Rok 2016 byl ve znamení společného vaření a pečení, o které byl ze strany uživatelek 
velký zájem. Smažily se masopustní koblížky, pekl se velikonoční beránek, na Vánoce 
vánočka a spoustu dalších moučníků. V Domově proběhla přednáška paní Proškové 
z organizace Člověk v tísni, kde se uživatelky dozvěděly odpovědi na své otázky 
z dluhové problematiky. Velký ohlas měla přednáška MUDr. Baštařové. Uživatelky měly 
možnost poznat památky Klatov při společné procházce. Oceňujeme možnost 
vzájemného setkávání s uživateli Domova pokojného stáří, kde dochází k navazování 
mezigeneračních vztahů. Na konci roku 2016 nechyběl tradiční společný vánoční oběd 
a vánoční stromek, pod nímž, díky štědrým dárcům, našel každý svůj dáreček.  
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Pracovníci Domova se každoročně aktivně zapojují do Tříkrálové sbírky, účastní se 
poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky, Národní potravinové sbírky, Dne charity a 
akce Na jedné lodi.  
V roce 2016 jsme podali pomocnou ruku 26 matkám a 48 dětem.  
Tento projekt je od 1. 7. 2016 financován z prostředků Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. 
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vedoucí služby: Bc. Roman Gruber 
telefon: 376 383 133 
adresa: Divadelní 148, 339 01 Klatovy  
e-mail: chapadlo@klatovy.charita.cz 
 
 
 

 
vedoucí služby: Bc. Roman Gruber 
telefon: 378 606 179 
adresa: Maxima Gorkého 40, 339 01 Klatovy 
e-mail: budik@klatovy.charita.cz 
 
Poslání služby: 
Naším posláním je nabídnout dospívající mládeži ohrožené společensky nežádoucími 
jevy bezpečné prostředí pro aktivní trávení volného času. Součástí služby je 
poradenství, které podporuje změny v životním stylu mládeže a usnadňuje zapojení do 
běžného života vrstevníků. 
 
Okruh osob: 
děti a mládež ve věku 12-26 let 

• žijící v sociálně vyloučených lokalitách 
• vedoucí rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy 
• opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
• osoby opouštějící výkon trestu 
• etnické menšiny 

 
Cíle: 
Vytvořit bezpečné prostředí pro mládež s nabídkou aktivního trávení volného času a 
snížit tím dopad rizik trávení volného času na ulici. Pomoci uživatelům přijmout 
odpovědnost za své rozhodnutí a osvojit si návyky a principy společensky přijatelného 
životního stylu. Poskytnout individuální poradenství, které by aktivizovalo uživatele při 
samostatném řešení životní situace. 
 
 
 

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ – CHAPADLO  

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ – BUDÍK  
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Klub Chapadlo - v pondělí probíhá řízená činnost 
formou volnočasových skupinek – vaření, 
florbal, tanec a akrobacie. V úterý a ve středu je 
volná činnost s možností výběru aktivity dle 
zájmu – lezecká stěna, zpěv, hra na hudební 
nástroje, basketbal, ping-pong, fotbálek, 
kulečník, besedy např. na témata Šikana a 
Zdravá strava. V roce 2016 jsme mimo běžnou 
činnost klubu uspořádali např. oslavu narozenin 
Chapadla a přenocování v Chapadle. Naši 
uživatelé se zúčastnili akce Na jedné lodi, 
Potravinové sbírky a Tříkrálové sbírky. 
Spolupracujeme s ostatními institucemi a 
službami v regionu, např. s Probační a mediační 
službou formou besed či s Domem dětí a 
mládeže při sportovních aktivitách. Pořádáme 
preventivní programy pro školy, zaměřené na 
seznámení s projekty Oblastní charity Klatovy. 
Každoročně připravujeme program primární 

prevence pro 9. ročníky školy ZŠ s protidrogovou tématikou. V roce 2015 dívčí taneční 
skupina „Holky Chapadlo“ vystoupila na akci „Na jedné lodi“. 
 
Klub Budík – ve středu se schází mladší děti ve věku 7 – 11 let v klubu Budíček formou 
řízené činnosti. Ve čtvrtek a v pátek je pro děti a mládež činnost volná, uživatelé si 
mohou vybrat z velké nabídky aktivit. Důraz je kladen na individuální přístup ke 
každému uživateli s ohledem na jeho přání a potřeby. Je zde možnost využít zájmové 
skupiny – posilování, výtvarná 
výroba a deskové hry. Každý 
měsíc probíhá beseda „Host v 
Budíku“, např. na témata 
Kynologie, Mé povolání, Vánoce 
a Finanční gramotnost ve 
spolupráci s Člověkem v tísni. 
V tomto roce proběhly 
jednodenní akce – návštěva 
muzea a opékání vuřtů v 
Nýrsku, výlet do Olympie v Plzni 
na výstavu motocyklů, výlet na 
hrad Rabí na Rabiádu.  
.  
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Tříkrálová sbírka 
  
V lednu 2016 proběhl na území celé ČR již 
šestnáctý ročník Tříkrálové sbírky, kterou 
organizovala Charita ČR. Sbírka navazuje na 
tradici obnovenou v roce 2000, jejímž hlavním 
cílem je pomoci lidem v nouzi u nás i v 
zahraničí. Celkový výtěžek sbírky na Klatovsku 
byl 543.895,- Kč. Koledníci zapisují posvěcenou 
křídou na dveře domu požehnání – latinsky 
„Christus mansionem benedicat – Kristus 
žehnej tomuto domu". 65 % vykoledovaných 
finančních prostředků, které se vrátily zpět do 
Klatov, bylo rozděleno pro: Charitní 
ošetřovatelskou službu, Domov pokojného stáří 
Naší Paní, Domov sv. Zdislavy pro matky s 
dětmi v tísni, Charitní pečovatelskou službu, 
Sociální poradnu, osobní asistenci a Kluby pro 
děti a mládež Chapadlo a Budík. 
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Pomáhejte s námi: 
 
V praxi můžete Oblastní charitu Klatovy 
podpořit mnoha způsoby:  

• finančním příspěvkem 
č.ú: 9784380267/0100 

• materiálním darem 
• dobrovolnickou činností 
• nákupem prostřednictvím sítě e-

shopů, na qivt.cz 
 
Za Vaši pomoc budeme vděčni. 
 
Další formy pomoci: 
 
Potravinová sbírka 
Sbírka školních potřeb 
Charitní šatník 
Operační program potravinové a 
materiální pomoci   
Zapůjčení kompenzačních pomůcek 

Dobrovolnice v Charitním šatníku 
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Ekonomické výsledky jednotlivých středisek k 31. 12. 2016 (v tis. Kč) 

 
Celkem OCH CHOS DPS DMD CHPS OSA SOP Chap. Budík Měčín 

Veřejná zakázka OPLZZ (IP) 1 035 0 0 1035 
      

Tržby zdravotní pojišťovny 2 659 2 401 258 
       

Tržby za vlastní výkony 7 690 0 5 346 447 1 572 265 60 
   

Dotace MPSV 8 095 0 1 715 601 2 683 698 453 967 978 0 

Dotace Město Klatovy 238 0 150 64 0 0 2 10 12 0 

Ostatní dotace (Plz.kraj,obce,ÚP) 1 205 0 446 55 505 0 41 83 75 0 

Ostatní příjmy 1 424 8 1 114 147 54 0 48 19 4 30 

Přijaté dary 433 2 233 157 25 0 2 4 6 4 

Tříkrálová sbírka 334 0 143 132 16 0 1 19 23 0 

Výnosy celkem 23 113 2 411 9 405 2 638 4 855 963 607 1 102 1 098 34 

Materiálové náklady 2 596 205 1 734 95 371 50 64 44 33 0 

Spotřeba energie 826 7 560 178 41 2 4 31 0 3 

Služby 1 257 106 480 108 247 30 59 61 166 0 

Mzdové náklady 12 833 1 508 4 174 1 695 2 976 682 374 730 694 0 

Sociální a zdravotní pojištění 4 103 494 1 329 550 952 200 117 236 225 0 

Ostatní náklady 255 24 40 35 54 2 1 3 3 93 

Odpisy 1 441 21 1 164 96 112 0 0 18 0 30 

Náklady celkem 23 311 2 365 9 481 2 757 4 753 966 619 1 123 1 121 126 

Výsledek hospodaření -198 46 -76 -119 102 -3 -12 -21 -23 -92 

           

Vysvětlivky: 
CHOS – Charitní ošetřovatelská služba    SOP + CHŠ – Sociální poradna  
DPS- Domov pokojného stáří     + Charitní šatník 
DMD – Domov pro matky s dětmi    Chapadlo, Budík    
CHPS – Charitní pečovatelská služba    - Nízkoprahové zařízení pro děti a  
OSA – Osobní asistence     mládež   
        Fara Měčín 
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ROZVAHA K  31. 12. 2016 (v tis. Kč) 

 Stav k 1. 1. 2016 Stav k 31. 12. 2016 
Dlouhodobý majetek celkem 25 249 24 190 
Dlouhodobý hmotný majetek 39 079 39 468 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 
Oprávky k dlouhodobému majetku -13 830 -15 278 
Krátkodobý majetek celkem 5 368 5 792 
Zásoby celkem 22 80 
Pohledávky celkem 570 921 
Krátkodobý finanční majetek 4 532 4 580 
Jiná aktiva celkem 244 210 
AKTIVA CELKEM 30617 29982 
Vlastní zdroje celkem 28 892 27 851 
Jmění celkem 29 367 28 525 
Výsledek hospodaření ve schval.řízení 128 -198 
Nerozděl. zisk/ztráta minul.let -603 -476 
Cizí zdroje celkem 1 725 2 131 
Krátkodobé závazky celkem 1 661 2 069 
Jiná pasiva celkem 64 63 
PASIVA CELKEM 30617 29982 
 
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2016 (v tis. Kč) 

Text 
Rok 

2015 2016 
Spotřeba materiálu a energie 2 980 3 422 
Náklady na služby  1 571 1 257 
Mzdové náklady 11 704 12 834 
Sociální a zdravotní pojištění 3 759 4 103 
Ostatní náklady  171 255 
Odpisy a opravné položky 1 407 1 441 
NÁKLADY CELKEM 21 592 23 312 
Veřejná zakázka OPLZZ (IP) 3 150 1 035 
Tržby zdravotní pojišťovny 2 089 2 659 
Tržby za vlastní výkony  7 295 7 689 
Dotace MPSV 6 501 8 095 
Dotace Město Klatovy 238 238 
Ostatní dotace (Plzeňský kraj, ÚP, obce)  455 1 206 
Ostatní příjmy 1 376 1 425 
Přijaté dary 212 433 
Tříkrálová sbírka 404 334 
VÝNOSY CELKEM 21 720 23 114 
HOSPODÁŔSKÝ  VÝSLEDEK  128 -198 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
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Přehled pracovníků Oblastní charity Klatovy v roce 2016 

Provoz Celkem Sociální 
pracovníc

i 

Pracovníc
i v soc. 

službách 

Pomocní 
pracovníc

i 

Pedagog. 
pracovníc

i 

Ostatní 
pracovníc

i 

Zdravotn
í sestry 

Vedoucí a 
admin. 

pracovníc
i 

DPS 17,97 0,5 8,15 2 0 1,41 3 2,91 
DMD 6,99 1,5 3,87 0 0 0,47 0 1,15 
CHOS 5,25 0 0 0 0 0 5 0,25 
CHPS 14,49 0,75 12,5 0 0 0,09 0 1,15 
SOP 1,5 1 0 0 0 0,05 0 0,45 
AO 3,08 0,5 1,75 0 0 0 0 0,83 
Chapadl
o 2,7 1,5 0,07 0 0 0 0 1,13 
Budík 2,56 1,25 0,07 0 0 0,1 0 1,14 
Celkem 54,54 7 26,41 2 0 2,12 8 9,01 
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Já, dobrovolník 
 
Důvodů, proč se člověk stává dobrovolníkem je mnoho. Dobrovolnická činnost přináší 
především pocit, že jsem užitečný. Jako dobrovolník získávám nové zkušenosti a 
dovednosti a mám možnost se seznámit s lidmi, kteří mají stejný zájem jako já. 
  
"V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou 
láskou."   
Matka Tereza 

  
 
Chcete se stát dobrovolníkem? Kontaktujte nás na tel.  604 596 015 nebo na e-mailu: 
jitka.ruzickova@klatovy.charita.cz 
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Děkujeme: 
Plzeňskému kraji v rámci individuálního projektu „Podpora sociálních služeb 
v Plzeňském kraji 2016 – 2019“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Zaměstnanost. 
Právnické osoby: 
MPSV, Plzeňský kraj, Diecézní charita Plzeň, Prokop mlýn Borovy s. r. o., Alfa Software 
s. r. o., Farnost Klatovy, Farnost Plánice, Farnost Švihov, Frančík s. r. o., Rotary Club 
Klatovy, z. s., Textile Washing Company k. s., Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Hlavlové, 
Nadace AGROFERT, Hitel s. r. o., Interdia s. r. o., Key Plastics Janovice s. r. o., Úřad 
práce, SRPDŠ při Masarykově ZŠ Klatovy 
Města a obce: 
Klatovy, Měčín, Plánice, Švihov, Obec Újezd u Plánice, Ježovy, Křenice, Bolešiny, 
Dolany, Bezděkov, Mochtín, Číhaň, Klenová, Předslav, Javor, Týnec, Poleň, Dlažov, 
Černíkov, Mlýnské Struhadlo, Kbel 
Pan a paní: 
MUDr. Vracovská, Valešová, Boříková, Pučelíková, Kalivoda, Hurajt, Řeřichovi, Lesná, 
Kolorosová, Neubauerová, Mgr. Diviš, Karlová, Šlajch, Majdlová, Hoblová, Suchánková 
a další dárci, které neznáme, nebo nechtějí být jmenováni. 
Věcné dary: 
Drůbežářský závod Klatovy a. s., Zahradnictví Papež Klatovy, Pekárny a cukrárny 
Klatovy a. s., Jan Bayer – drogerie Pramyko, Klatovský deník, Tescoma 
Mediální partner: 
FilmPro 
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vydala: Oblastní charita Klatovy
v nákladu: 150 ks

květen 2017


