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V těchto dnech prožíváme Rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. 

Intenzivněji si v tomto jubileu uvědomujeme, že milosrdenství Boží je něha, která se dotýká 
lidského srdce, a když se ho dotkne, tak ho promění. 

Boží láskou dotčená lidská srdce jsou ovocem Vaší služby, milé sestry a milí bratři, v naší 
klatovské Oblastní charitě. Jsem Vám vděčný za Vaši obětavou službu, děkuji Vám za ní a do 
dalších dnů v modlitbě vyprošuji Boží požehnání. P. Jaroslav Hůlle 

 
 
 
 
 



3 
 

Vážení přátelé,  
 
otvíráte výroční zprávu Oblastní charity Klatovy za rok 2015. 
Díky podpoře, které se nám i od Vás dostává, jsme mohli pomoci stovkám potřebných lidí od 
mladých až po seniory. 
 
Nyní máte možnost podívat se na práci a úsilí mnoha pracovníků, dobrovolníků a sponzorů 
charitního díla na Klatovsku. Ve výroční zprávě najdete všechny potřebné přehledy, které 
zachycují naši pomoc těm, kteří to potřebují. 
 
Pro mě je výroční zpráva příležitost k velkému poděkování Vám všem, kteří nás podporujete. 
Tato útlá brožura mi bohužel nedovoluje poděkovat každému z Vás. Dovolte mi tedy 
jmenovat alespoň několik jmen. Za podporu děkuji Mons. Františku Radkovskému, 
emeritnímu biskupovi i všem duchovním na Klatovsku. Za pomoc a podporu děkuji řediteli 
Diecézní charity Plzeň Ing. Jiřímu Lodrovi, který nás obětavě vede.  
 
Dále bych ráda poděkovala všem spolupracovníkům a dobrovolníkům. Jen díky jejich 
obětavosti a neúnavné práci můžeme jít dál a jednat.  Jsem ráda, že mám vedle sebe 
odpovědné spolupracovníky, kteří své práci rozumí a dělají ji s láskou. 

 
Upřímné poděkování patří také všem 
představitelům měst, obcí, dalším organizacím, 
všem dárcům, sponzorům, i těm z Vás, kteří nás 
podporujete jakýmkoli jiným způsobem. Díky 
této pomoci může Charita zůstat živá a být vždy 
tam, kde ji lidé potřebují.  
 
 
 
 
 
      
   

Marie Malkusová 
  ředitelka             

 
 
 
 

 
 
 
 
Láska je vlastně jediné světlo, které stále znovu prozařuje temný svět a dává nám odvahu žít 
a jednat.  
Benedikt XVI. 
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Život v Charitě 2015 
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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 60 
    DPČ 3 
    DPP 22 
Počet dobrovolníků:  16 
 
Ředitelka:   Bc. Marie Malkusová 
E-mail:                marie.malkusova@klatovy.charita.cz 
 
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 (od roku 2004) 
Domov pokojného stáří Naší Paní (od roku 2005) 
 
Sociální služby - služby sociální prevence: 
Sociální poradna (od roku 2007) 
Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni (od roku 2001) 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Chapadlo (od roku 2008) 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – Klub Budík (od roku 2011) 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Charitní ošetřovatelská služba 
 
vrchní sestra: Šárka Ráthová, DiS. 
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy 
telefon: 376 340 144, 731 433 086 
e-mail: chos@klatovy.charita.cz 
 sarka.rathova@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 na venkově 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. 

       



7 
 

 
 
 
 
 



8 
 

Charitní pečovatelská služba 
 
vedoucí služby: Bc. Vendula Edlová, DiS. 
telefon: 376 340 143, 731 433 049  
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy 
e-mail: chps@klatovy.charita.cz 
 vendula.edlova@klatovy.charita.cz 
počet pracovníků: 14 
počet uživatelů: 357 
 
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, pití, pomoc při 
oblékání, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu, 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, instituce poskytující veřejné služby). 
Poskytujeme také pedikúru, masáže, odvoz služebním automobilem, zapůjčení 
kompenzačních pomůcek. 
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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: 71 
 
Do spádové oblasti střediska patří Plánice, Křižovice, Kvasetice, Lovčice, Mlynářovice, Nová 
Plánice, Pohoří, Štipoklasy, Vracov, Zbyslav, Zdebořice, Habartice, Kvaslice, Vítkovice, Nicov, 
Velenovy, Neurazy, Číhaň, Nový Dvůr, Plánička, Mlýnské Struhadlo, Újezd u Plánice, 
Zavlekov, Mladice, 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: 32 
 
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. 
 
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: 53 
 
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. 
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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: 52 
 
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. 
 
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: 111 
 
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. 
 
Charitní pečovatelská služba středisko Klatovy 
 
kontaktní osoba: Martina Antalová 
telefon: 731 433 528 
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy 
email: chpsklatovy@klatovy.charita.cz 
počet pracovníků: 2 
počet uživatelů: 38 
 
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. 
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Osobní asistence 
 
vedoucí služby: Bohumil Novák 
od 1. 3. 2016 Libor Kratochvíl 
telefon: 731 433 082  
adresa: Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy  
e-mail: oa@klatovy.charita.cz 
počet pracovníků: 7 
počet uživatelů: 5 
 
Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám s těžkým zdravotním 
postižením, tělesným nebo kombinovaným postižením a seniorům překonávat jejich 
nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, 
prostřednictvím osobního asistenta v jejich přirozeném prostředí. 
 
Cílem služby je umožnit uživateli žít doma ve svém prostředí, s rodinou, kamarády, trávit 
volný čas dle svých představ, využívat veřejné služby, osamostatnit se a stávat se tak co 
nejméně závislým na službách. Cílem služby je podpořit uživatele při rozvíjení nebo 
zachování schopností a dovedností a oddálit tak pobytovou péči v případě, že bude 
v budoucnosti nutná. 
 
Služba je určena pro osoby se zdravotním, tělesným, kombinovaným nebo jiným postižením. 
Osobní asistence pomáhá zdravotně postiženým lidem překonávat jejich handicap. Osobní 
asistenti provádějí činnosti, které by uživatel dělal sám, kdyby byl zdravý. Uživatel si určuje, 
jak bude služba v rámci asistenčních hodin vypadat. 
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Sociální poradna 
 
vedoucí služby: Mgr. Alžběta Nováková 
od 1. 1. 2016 Hana Rážová, DiS. 
telefon: 376 382 040, 731 433 044 
adresa: náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy 
email: poradna@klatovy.charita.cz 
 hana.razova@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 skupinou jsou osoby, které se nachází v nepříznivé sociální situaci, 
zejména rodiny s dětmi, senioři, osoby oslabené zdravotním postižením a osoby oslabené 
znevýhodňujícím prostředím. 
 
Cíl služby: poskytujeme pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální situace a vedeme 
uživatele k aktivnímu přístupu při hledání možností řešení dané situace. Sociální poradna je 
nezávislé místo bezplatné, nestranné a diskrétní pomoci. 
 
V loňském roce služby poradny využilo opakovaně 174 uživatelů. Nejčastěji řešenou 
problematikou byly finanční problémy, sepisování žádostí a vyplňování formulářů, řešení 
problémů v rodině a mezilidských vztazích. Sociální poradna nabízí také materiální pomoc ve 
formě ošacení a potravin, která pomáhá uživatelům překlenout tíživé období. V roce 2015 
proběhla sbírka školních potřeb, při které se vybraly školní tašky, sešity a také výtvarné 
pomůcky pro děti ze sociálně slabých rodin. V tomto roce jsme také pořádali přednášky na 
základních školách, které sloužily ke zvýšení informovanosti o naší službě mezi žáky. 
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Domov pokojného stáří Naší Paní 
vedoucí domova: Lenka Bauerová 
telefon: 376 709 315 
kapacita: 27 míst 
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy 
e-mail: dps@klatovy.charita.cz 
 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 připomínající 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, nabídky 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 praktickým lékařem i odbornými lékaři, kteří docházejí do 
zařízení podle potřeb uživatelů. Ošetřovatelský personál je přítomen 24 hodin denně. 
Uživatelé mají možnost využívat služeb pedikúry, masáže a kadeřnice přímo v domově. 
Jedenkrát týdně se koná bohoslužba, dle přání uživatelů zajistíme návštěvu kněze kdykoli, 
například v nemocnici. 

Byla zařízena čítárna, do které byly zhotoveny nové police na knihy. Přibylo mnoho knih, 
které náš domov dostal jako dar. Pro zpříjemnění prostředí našeho domova byly společné 
prostory vymalovány pastelovými barvami. 

V tomto roce jsme navázali spolupráci s několika novými dobrovolníky, kteří pravidelně 
docházejí za našimi uživateli a jsou pro nás velkým přínosem. Velkou radost přináší našim 
uživatelům dobrovolnice, která nás navštěvuje se svými psími mazlíčky. 

Pro zvýšení pohodlí našich uživatelů byla zakoupena dvě polohovací kolečková křesla a dvě 
elektrická polohovací lůžka. Zorganizovali jsme výlet do pohádkové chalupy v Mlázovech a 
jako každý rok jsme pořádali masopustní karneval, májovou veselici a mikulášskou nadílku. 
Organizujeme oslavy svátků a narozenin našich uživatelů, při kterých si rádi popovídají či 
zazpívají s ostatními obyvateli našeho domova. Navštěvují výstavy, knihovnu, solnou jeskyni. 
Méně mobilní uživatelé mají možnost využít elektrický vozík k vyjížďkám do centra města a 
blízkého okolí v doprovodu personálu. V Domově pokojného stáří v Klatovech pravidelně 
každý poslední čtvrtek v měsíci pořádají koncert žáci Základní umělecké školy Josefa Kličky v 
Klatovech. Dále nás navštěvují s kulturním programem děti z MŠ v Koldinově ulici, MŠ v 
Máchově ulici, MŠ Luby, děti z kurzu Zpíváme a tancujeme z Městského kulturního střediska 
Družba, Klatovský Klub seniorů, pěvecký sbor pod vedením paní Hertigové a kytaristé z domu 
dětí a mládeže Klatovy. 
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Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 
 
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 poskytnutí kvalitního ubytování, vytvoření podmínek pro 
samostatnou přípravu stravy, pomoc při osvojení zásad a principů každodenní péče o 
domácnost a hospodaření s finančními prostředky, podpora při zlepšování dovedností v 
oblasti péče o dítě, nabídka volnočasových aktivit, pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při hledání zaměstnání, pomoc při 
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, ujasnění si „osobního žebříčku hodnot“, 
podpora při péči o fyzický a psychický stav matky a dětí, psychická podpora a podpora, aby 
matky s dětmi úspěšně zvládly život v přirozeném prostředí.  
 
Služba v Domově sv. Zdislavy je poskytována nepřetržitě. Pracovníci každoročně absolvují 
předepsané vzdělávání, aby mohli uživatelkám poskytnout kvalitní poradenství při řešení 
nepříznivých sociálních situací. V tomto roce si pracovníci prohlubovali své znalosti v zákoně 
o sociálních službách, ve standardech kvality poskytování sociální služby, učili se techniky 
práce s agresivním klientem, základům vedení rozhovoru s dítětem, jak pracovat s emocemi, 
základům psychohygieny a zvládání stresu. Pracovní tým se účastní skupinové supervize, 
která je jedním z preventivních prvků syndromu vyhoření. Zde si pracovníci vyměňují své 
pracovní zkušenosti, což mimo jiné vede i k udržení dobrého psychického stavu 
zaměstnanců. K tomu napomáhá také setkávání se spirituálem charity Bc. L. Legem.  
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 z našeho zařízení bez větších 
problémů zapojila do běžného života a zvládla překonávat překážky, které život přináší. Za 
podpory sociálních pracovníků si uživatelky osvojují dovednosti při vyřizování sociálních 
dávek a dalších osobních záležitostí. Většina uživatelek uvítá především po nástupu do 
našeho zařízení potravinovou pomoc či materiální pomoc z charitního šatníku. Poděkování 
bezesporu patří také naší dobrovolnici, která se s  našimi uživatelkami a dětmi zasloužila o 
rozkvět naší velké zahrady.  
Domov sv. Zdislavy nabízí uživatelkám a jejich dětem rozmanité volnočasové aktivity. Díky 
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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. Jako každý rok, tak i v roce 2015, 
proběhla návštěva solné jeskyně, kde uživatelky načerpaly nové síly a děti měly příjemný 
zážitek. Odměnou za vysvědčení byla návštěva cukrárny. Uživatelky měly možnost poznat 
památky města Klatov při společné návštěvě Barokní lékárny, Muzea Dr. Hostaše a rozhledny 
na Hůrce. Oceňujeme možnost vzájemného setkávání s uživateli Domova pokojného stáří, 
kde dochází k navazování mezigeneračních vztahů. Uživatelky se aktivně zapojily do projektu 
Uháčkuj čtverec pro děti v JAR, aby pomohly chudým dětem v afrických zemích. Velký ohlas u 
uživatelek měla přednáška paní Proškové z organizace Člověk v tísni na velmi aktuální téma 
dluhová problematika. Na konci roku 2015 nechyběl tradiční společný vánoční oběd a 
vánoční stromek, pod kterým, díky štědrým dárcům, našel každý svůj dáreček.  
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 2015 jsme podali pomocnou ruku 17 matkám a 27 dětem.  
Tento projekt byl od 1. 1. 2015 – 30. 9. 2015 financován z prostředků Evropského sociálního 
fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
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Nízkoprahový klub pro děti a mládež – Klub Chapadlo 
vedoucí služby: Bc. Roman Gruber 
telefon: 376 383 133 
adresa: Divadelní 148, 339 01 Klatovy  
e-mail:  chapadlo@klatovy.charita.cz 
  roman.gruber@klatovy.charita.cz 
 
Nízkoprahový klub pro děti a mládež – Klub Budík 
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. 
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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. Vyráběli jsme výrobky z fima. 
Pravidelně jsme navštěvovali výstavy a tvořivé dílny v Galerii Jednorožec. V roce 2015 jsme 
mimo běžnou činnost klubu uspořádali např. exkurzi na nýrskou přehradu, sprejování 
podchodu v Klatovech, návštěvu plaveckého bazénu na Slovanech a pečení vánočního 
cukroví. 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 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 – sáňkování Železná 
Ruda, návštěvy plaveckého bazénu v Klatovech, návštěva 
loutkového divadla v Plzni a výstava korunovačních 
klenotů v Olympii Plzeň. Také se v roce 2015 uskutečnily 
dva pěší výlety do okolí Klatov – Loreta a cyklostezka 
Luby. Od začátku roku 2015 se provoz Budíku rozšířil i na 
soboty. Mimo běžnou činnost využíváme soboty k 
různým výletům, návštěvám a besedám. 
 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Klub Chapadlo a Klub Budík byla od 1. 1. 2015 – 
30. 9. 2015 financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
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Tříkrálová sbírka 
V lednu 2015 se konal na celém území ČR již patnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Sbírka 
navazuje na tradici obnovenou v roce 2000 a jejím hlavním cílem je pomoci lidem v nouzi u 
nás i v zahraničí. Koledníci zapisují na dveře požehnání C+M+B 2015 „Christus mansionem 
benedicat – Kristus žehnej tomuto domu“. 
 
Celkový výsledek sbírky na Klatovsku byl 500.139,78 Kč. 
65 % vykoledovaných finančních prostředků (404.501,- Kč), které se vrátily zpět do Klatov, 
byly rozděleny pro Domov pokojného stáří Naší Paní, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi 
v tísni, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:  Klub Chapadlo a Klub Budík, Charitní 
ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, Osobní asistenci a Sociální poradnu. 
Děkujeme všem dárcům Tříkrálové sbírky a všem lidem s otevřeným srdcem, kteří nám 
pomáhají. 
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Pomáháme i jinak… 
 
POTRAVINOVÁ SBÍRKA 

 
 
CHARITNÍ ŠATNÍK 

 
 
ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 
Obraťte se na nás! 
 Tel.: 376 340 113 nebo 376 340 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potravinová pomoc osobám 
a domácnostem v nouzi
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Ekonomické výsledky jednotlivých středisek Oblastní charity Klatovy k 31. 12. 2015 (v tis. Kč) 
 

 
Celkem 
OCH CHOS DPS+Měčín DMD CHPS OSA SOP+CHŠ NPZ-

Chap. 
NPZ – 
Budík 

Veřejná zakázka OPLZZ (IP) 3 150 0 0 1426 0 0 0 826 898 

Tržby zdravotní pojišťovny 2 089 1 823 266 0 0 0 0 0 0 

Tržby za vlastní výkony 7 295 0 5 126 284 1 567 246 72 0 0 

Dotace MPSV 6 501 0 2 064 425 2 706 493 359 234 220 

Dotace Město Klatovy 238 0 52 133 0 0 10 17 26 

Ostatní dotace 
(Plz.kraj,obce,ÚP) 455 0 308 8 88 0 51 0 0 

Ostatní příjmy 1 377 0 1 159 106 43 1 40 28 0 

Přijaté dary 212 0 31 133 37 0 2 9 0 

Tříkrálová sbírka 404 0 79 246 57 0 2 9 11 

Výnosy celkem 21 721 1 823 9 085 2 761 4 498 740 536 1 123 1 155 

Materiálové náklady 2 189 136 1 434 45 383 4 62 81 44 

Spotřeba energie 791 7 529 173 45 1 3 33 0 

Služby 1 571 77 516 280 316 39 48 85 210 

Mzdové náklady 11 705 1 013 4 061 1 668 2 712 525 327 692 707 

Sociální a zdravotní pojištění 3 758 327 1 282 543 882 170 102 224 228 

Ostatní náklady 172 17 46 59 41 2 1 3 3 

Odpisy 1 407 0 1 189 97 94 0 0 27 0 

Náklady celkem 21 593 1 577 9 057 2 865 4 473 741 543 1 145 1 192 

Výsledek hospodaření 128 246 28 -104 25 -1 -7 -22 -37 

 
vysvětlivky:   
CHOS - Charitní ošetřovatelská 
služba  OSA – Osobní asistence 

DPS+Měčín – Domov pokojného 
stáří + fara Měčín  

SOP+CHŠ+PP+PKP – Sociální poradna + charitní 
šatník+potrav.pomoc+půjčovna KP 

DMD – Dům pro matky s dětmi  NZP Chap.- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Chapadlo 

CHPS – Charitní pečovatelská služba  NZP Budík – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Budík 
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ROZVAHA K  31. 12. 2015 (v tis. Kč) 

 
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT K 31. 12. 2015 (v tis. Kč) 
 

 

 Stav k 1. 1. 2015 Stav k 31. 12. 2015 
Dlouhodobý majetek celkem 26 540 25 249 
Dlouhodobý hmotný majetek 38 956 39 079 
Dlouhodobý finanční majetek 0 0 
Oprávky k dlouhodobému majetku -12 416 -13 830 
Krátkodobý majetek celkem 5 117 5 368 
Zásoby celkem 0 22 
Pohledávky celkem 657 570 
Krátkodobý finanční majetek 4 273 4 532 
Jiná aktiva celkem 187 244 
AKTIVA CELKEM 31 657 30 617 
Vlastní zdroje celkem 29 971 28 892 
Jmění celkem 36 679 29 367 
Výsledek hospodaření ve 

 
366 128 

Nerozděl. zisk/ztráta minul.let -7 074 -603 
Cizí zdroje celkem 1 686 1 725 
Krátkodobé závazky celkem 1 633 1 661 
Jiná pasiva celkem 53 64 
PASIVA CELKEM 31 657 30 617 

Text Rok Rok 
 2015 2014 

Spotřeba materiálu a energie 2 980 3 236 
Náklady na služby 1 571 1 378 
Mzdové náklady 11 704 10 491 
Sociální a zdravotní pojištění 3 758 3 367 
Ostatní náklady 172 159 
Odpisy a opravné položky 1 407 1 367 
NÁKLADY CELKEM 21 592 19 998 
Veřejná zakázka OPLZZ (IP) 3 150 1 413 
Tržby zdravotní pojišťovny 2 089 1 696 
Tržby za vlastní výkony 7 295 6 897 
Dotace MPSV 6 501 7 441 
Dotace Město Klatovy 238 529 
Ostatní dotace (Plzeňský kraj, obce) 455 272 
Ostatní příjmy 1 376 1 454 
Přijaté dary 212 250 
Tříkrálová sbírka 404 412 
VÝNOSY CELKEM 21 720 20 364 
HOSPODÁŔSKÝ  VÝSLEDEK 128 366 



24 
 

 



25 
 

Přehled pracovníků Oblastní charity Klatovy v roce 2015 

 
 

Ocenění naší organizace 
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Dobrovolníci mění svět … 
Chcete se stát dobrovolníkem? 

Kontaktuje nás na tel. 604 596 015 nebo na e-mailu: jitka.ruzickova@klatovy.charita.cz 

 
 

Děkujeme… 
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Děkujeme: 
Plzeňskému kraji v rámci Individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském 
kraji – 3. etapa“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 
 
Právnické osoby: 
MPSV, Plzeňský kraj, Diecézní charita Plzeň, Prokop mlýn Borovy s.r.o., Alfa Software s.r.o., 
Barentz spol. s r.o., Česká rada sociálních služeb, DOMIR spol. s r.o., Farnost Klatovy, Farnost 
Plánice, Farnost Švihov, Frančík s.r.o., Hitel s.r.o., Janda s.r.o., Lékárna Na Pražské, Klatovské 
katakomby,z.s., PM Domažlice, s.r.o., SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky, SPRDŠ při Masarykově ZŠ. 
 
Města a obce: Město Klatovy, Měčín, Plánice, Švihov, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Černíkov, 
Číhaň, Dolany, Javor, Ježovy, Klenová, Křenice, Mochtín, Myslovice, Poleň, Předslav, Újezd u 
Plánice. 
 
Pan a paní: 
MUDr. Hlavsová, Hoblová, Homolková, Hurajt, Janda, Jehlíková, Kolorosová, Kopelentová, 
Lesná, Matějková, Nováčková, Pavlas, Schejbalová, Šlajch, Ujčínová, Wachtl a další dárci, 
které neznáme, nebo nechtějí být jmenováni. 
 
Věcné dary: ALF, s.r.o., Drůbežářský závod Klatovy a.s., Klatovský deník,  Maso West s.r.o., 
Pekárny a cukrárny a.s.,  Sodexo Pass Česká republika, a.s., Vltava – Labe – Press, 
Zahradnictví Papež Klatovy. 
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