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V dnení dobì, kdy jsme obklopeni rùznými vymoenostmi techniky,
zvlátì sdìlovacími prostøedky vèetnì mobilù a internetu, jsme strháváni
komunikovat rychle a neosobnì. Ovem èlovìk není neivý stroj, nýbr ivý,
citlivý tvor, který èeká na vlídné slovo, na to, e má pro nìj nìkdo èas, e ho
nìkdo vyslechne, a také pochopí. Tento osobní vztah zvlá potøebují lidé
nemocní a staøí. O toto se snaí pracovníci a pomocníci klatovské Oblastní
charity.
Pøeji a na Bohu vyprouji, aby vichni, kteøí pøicházejí k tìmto potøebným,
pøináeli také dostatek optimismu, radosti a hlavnì lásky. A je Bùh
provází svým poehnáním.
P. Antonín Bachan, okrskový vikáø, Klatovy

Milí pøátelé, ètenáøi této výroèní zprávy,
tìí mì, e otvíráte tyto stránky pøibliující èinnost Oblastní charity
Klatovy, na které mi velmi záleí. Kadý èlovìk hodnotí uplynulý rok
podle toho co mu pøinesl. Výroèní zpráva je takové hodnocení.
Za podporu a pomoc dìkuji naemu otci biskupovi Mons. Frantiku
Radkovskému, øediteli diecézní charity ing. Jiøímu Lodrovi. Dìkuji vem
dobrovolníkùm a svým spolupracovníkùm, vem kteøí dávají do práce v
charitì srdce.
Dále dìkuji spolupracujícím pøedstavitelùm mìst, obcí a dalích institucí.
Dìkuji vem dárcùm a a sponzorùm za finanèní pomoc a podporu. Vae
podpora pomáhá vem, kteøí nás potøebují.
Pøeji nám vem, aby i nadále charitní dílo pøináelo uitek, aby se ve
svìtì íøilo dobro, spravedlnost a nadìje.
S úctou

Marie Malkusová
øeditelka OCH Klatovy
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Øeditelka: Bc. Marie Malkusová
Oblastní charita Klatovy provozuje tato støediska:
Charitní oetøovatelská sluba (od roku 1999)
Domov sv. Zdislavy pro matky s dìtmi v tísni (od roku 2001)
Charitní peèovatelská sluba (od roku 2004)
Osobní asistence tìce tìlesnì postiených (od roku 2004)
Domov pokojného stáøí Naí Paní (od roku 2005)
Sociální poradna (od roku 2007)
Nízkoprahové centrum pro dìti a mláde Chapadlo (od roku 2008)
Pøipravovaný projekt: Mìèín - Domov pro seniory

Charitní oetøovatelská sluba
vrchní sestra: Vendulka pièková
poèet pracovníkù: 4
poèet klientù: 112
adresa: Vídeòská 9, 339 01 Klatovy
telefon: 376 310 886, 731 433 086
e-mail: chos@charitakt.cz
Charitní oetøovatelská sluba poskytuje odborné zdravotní oetøení a komplexní
péèi pøímo v rodinách a bytech seniorù. Pro chronicky nemocné èi staré obèany,
kteøí nepotøebují akutní lékaøské oetøení je tato odborná pomoc v domácím
prostøedí velkým pøínosem. Je poskytována na základì doporuèení oetøujícího
lékaøe a to sedm dní v týdnu. Nejèastìjími zdravotními úkony jsou pøevazy,
podávání lékù, aplikace inzulínu a dalích injekcí, kontroly krevního tlaku, odbìry
krve na vyetøení, kontrola glykemie, komplexní hygiena u leících pacientù apod.

Domov sv. Zdislavy pro matky s dìtmi v tísni
vedoucí: Jaroslava Smolíková, Dis.
poèet pracovníkù: 5
kapacita domova: 6 matek + dìti
adresa: Mìchurova 317, 339 01 Klatovy
telefon: 376 323 210, 731 433 085
e-mail: dmd@charitakt..cz
Posláním domova pro matky s dìtmi je poskytnout bezpeèné útoèitì matkám
s dìtmi, tìhotným enám a nezletilým matkám v tíivé ivotní situaci. Snahou je
zvýit jejich aktivitu a zapojení pøi øeení vzniklé situace a prostøednictvím
ubytování a poradenství je podpoøit pøi osamostatòování a zaèleòování
do spoleènosti.
Cílem zaøízení je podpoøit uivatelky pøi reálném posouzení svých moností øeit
ivotní situaci. Pomoci jim uplatnit svá práva, oprávnìné zájmy a obstarat si osobní
záleitosti. Posílit uivatelky pøi utváøení a rozvoji vzájemných vztahù a vazeb s
dìtmi. Osvojit si zásady a principy kadodenní péèe o dìti, domácnost a
hospodaøení s finanèními prostøedky.
Na domovì sv. Zdislavy nacházejí klientky zázemí k tomu, aby mohly dát dìtem to
nejdùleitìjí  pocit jistoty, lásky a bezpeèí.
V roce 2008 byla poskytnuta pomoc 21 matkám a 34 dìtem.

Charitní peèovatelská sluba
vedoucí: Bc. Vendula Edlová
telefon: 376 709 313
poèet pracovníkù: 12
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy
e-mail: edlova@charitakt.cz
Støedisko Charitní peèovatelské sluby Plánice
kontakt: Rita Masný
telefon: 731 433 087
poèet pracovníkù: 3
poèet klientù: 66
e-mail: chpsplanice@charitakt.cz
kontaktní místo: Námìstí 180, Plánice

Støedisko Charitní peèovatelské sluby Mìèín
kontakt: Ivana Ryavá
telefon: 731 433 043
poèet klientù: 45
Støedisko Charitní peèovatelské sluby Chudenice
kontakt: Lenka Pøevrátilová
telefon: 731 433 088
poèet pracovníkù: 2
poèet klientù: 40
e-mail: chpschudenice@charitakt.cz
Kontaktní místo: Kvapilova 215, 339 01 Chudenice

Støedisko Charitní peèovatelské sluby vihov
kontakt: Yvona Bauerová
telefon: 731 433 089
poèet pracovníkù: 3
poèet klientù: 64
e-mail: chpssvihov@charitakt.cz
Kontaktní místo: Dr. E. Benee 38, 340 12 vihov
Støedisko Charitní peèovatelské sluby Janovice nad Úhlavou
kontakt: Libue Kurcová
Telefon: 731 433 047
poèet pracovníkù: 3
poèet klientù: 89
kontaktní místo: Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou
Posláním sluby je podpora a pomoc uivatelù prostøednictvím
nabízených peèovatelských úkonù a to v takové míøe, aby uivatel mohl co
nejdéle setrvat ve svém domovì, nemusel pøeruit vztahy se svými
nejbliími a zùstal tak co nejdéle souèástí svého místního spoleèenství.
Sluba je urèena osobám starím 18 let, které mají sníenou sobìstaènost z
dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo tìlesného, mentálního,
smyslového nebo kombinovaného postiení a potøebují pomoc jiné
fyzické osoby a osobám starím 18 let, které se ocitli v doèasné tìké
zdravotní situaci a potøebují krátkodobou pomoc druhé osoby.
Cílem je uspokojení základních potøeb, aktivizace uivatelù za úèelem
udrení nebo zlepení sobìstaènosti a samostatnosti v základních
ivotních dovednostech a dùstojné doití ve svém domovì.
Nejèastìjí úkony, které peèovatelská sluba zajiuje: pomoc pøi úkonech
osobní hygieny, donáka obìdù, lékù nebo nákupu, pravidelný nebo
jednorázový úklid, doprovod k lékaøi, aktivizace klientù, obnova a nácvik
vlastních dovedností. Úkony peèovatelské sluby jsou hrazeny klienty dle
sazebníku peèovatelské sluby. Sluby jsou poskytovány dennì od pondìlí
do pátku, po domluvì i bìhem svátkù a víkendù.

Osobní asistence tìce tìlesnì postiených
vedoucí: Bohumil Novák
telefon: 731 433 082
poèet asistentù: 7
poèet klientù: 6
e-mail: oa@charitakt.cz
kontaktní místo: Oblastní charita Klatovy, Vídeòská 9, 339 01 Klatovy
Osobní asistence je osobní pomoc se zvládnutím bìných kadodenních
dovedností a úkonù, které by èlovìk dìlal sám, nebýt zdravotního postiení nebo
jiné znevýhodòující okolnosti. Jde o slubu návtìvní a terénní, která se poskytuje v
pøirozeném prostøedí uivatele bez omezení a rozsahu, místa a èasu, tj. ve vem,
vdy a vude dle jeho potøeb a dohody s ním.
Posláním sluby je umonit osobám s tìkým zdravotním postiením ít v
pøirozeném prostøedí bìným zpùsobem ivota prostøednictvím pomoci asistenta
pøi zvládání kadodenních èinností a úkonù, které potøebují.
Sluba je urèena lidem, jejich schopnost realizovat samostatnì kadodenní úkony
je omezena vzhledem ke zdravotnímu postiení nebo jinému znevýhodòujícímu
faktoru. Cílem sluby je zajitìní sobìstaènosti uivatele nebo podpora rozvoje
sobìstaènosti, setrvání v pøirozeném prostøedí a zachování vlastního ivotního
stylu. Dùvodem pro poskytování osobní asistence je snaha o vyrovnání sociálního
handicapu, tj. oddìlení od spoleènosti. Sluba dotyèným umonila, aby vzdor
postiení ili ivotem odpovídajícím jejich vìku, pohlaví a spoleèenskému
postavení. Osobní asistence byla poskytována esti uivatelùm a to doma i jinde,
kde uivatel potøeboval. Poskytování probíhalo nepøetritì. Uivatelé si sami vedli a
organizovali práci osobního asistenta. Mezi nejèastìji poskytované sluby patøila
pomoc pøi osobní hygienì, pøi zvládání bìných úkonù péèe o vlastní osobu a pøi
obstarávání osobních záleitostí.

Domov pokojného stáøí Naí Paní
vrchní sestra: Lenka Bauerová
telefon: 376709315
kapacita zaøízení: 27 míst
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy
e-mail: bauerova@charitakt.cz
Posláním domova je poskytnout potøebnou péèi, ubytování a umonit seniorùm,
kteøí nemohou nadále zùstávat ve svém domácím prostøedí, plnohodnotný,
dùstojný a aktivní ivot vèetnì dùstojného závìru ivota v prostøedí co nejvíce
pøipomínající jejich domov bez nutnosti se stìhovat v pøípadì ztráty sebeobsluhy.
Sluba je urèena seniorùm z Klatov a okolí starích 60-ti let, kteøí pro trvalou zmìnu
svého zdravotního stavu a s tím spojené sníení sobìstaènosti potøebují komplexní
péèi, která nemùe být zajitìna v domácím prostøedí.
Cíle zaøízení je poskytnutí ubytování v prostøedí vhodném pro uivatele, zajitìní
celodenní stravy, kvalitní oetøovatelské i zdravotní péèe, nabídky aktivního vyuití
volného èasu, uspokojení duchovních potøeb vìøících uivatelù, zprostøedkování
kontaktu se spoleèenským prostøedím. Snahou je zabránit odtrení uivatelù od
spoleèenského ivota, zajistit pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù pøi
obstarávání osobních záleitostí, udrení vztahù s rodinou a pøáteli, individuální
pøístup.

Sociální poradna
vedoucí: Mgr. Jitka Komrsová
telefon: 376 382 040, 731 433 044
adresa: Vídeòská 9, 339 01 Klatovy
e-mail: poradna@charitakt.cz
Sociální poradna usiluje o zvýení informovanosti a samostanosti obèanù
v nepøíznivé sociální situaci, osob oslabených zdravotním postiením
nebo znevýhodòujícím prostøedím, poskytnutím odborné pomoci
A podpory pøi aktivním øeení této situace. V roce 2008 byly nejèastìji
.
poskytovány informace v oblasti rodinného práva, dùchodového systému,
problematiky ZTP a spoleèného souití rodin. Naopak jsme zaznamenali
pokles zájmu v oblasti nezamìstnanosti, dluhové a bytové problematiky.
Novì jsme øeili výchovné problémy nezletilých dìtí a problematiku
dìdického øízení. V roce 2008 probìhlo 225 osobních konzultací a 60
konzultací telefonických. Sluba je poskytována bezplatnì.

Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde Chapadlo
vedoucí: Mgr. Jitka Komrsová
telefon: 376 383 133, 731 433 044 y
adresa: Námìstí Míru 63, 339 01 Klatov
e-mail: poradna@charitakt.cz

Naim posláním je nabídnout dospívající mládei ohroené spoleèensky
neádoucími jevy monosti aktivního trávení volného èasu a dostupné
poradenství, které by podporovaly zmìny v jejich ivotním stylu a
usnadòovaly zapojení do bìného ivota svých vrstevníkù.
Sluby jsou urèeny pro mláde ve vìku 12-23 let, ohroené spoleèensky
neádoucími jevy, vedoucí rizikový zpùsob ivota anebo opoutìjící
zaøízení pro výkon ústavní, ochranné výchovy nebo výkonu trestu. Nebo si
zájemci mohli pøijít do klubu tøeba jen si tak posedìt, popovídat, zahrát
turnaj v ipkách, stolní fotbálku, kuleèníku, nìco si vyrobit.
Nejprve projekt probíhal terénní formou a v mìsíci kvìtnu 2008 jsme
zahájili ambulantní èást projektu a otevøeli prostory klubu Chapadlo.
Navázali jsme spolupráci s preventisty Z a S a podíleli jsme se na projektu
Hrou proti AIDS poøádaného KHS a samostatnì pøipravili dalí
preventivnì vzdìlávací programy pro Z a støední koly do kterých se
zapojilo 303 osob. Pro návtìvníky klubu byly pøipraveny klubové poøady
napø. na téma Hudba v nás, Drogy, dealerství, vìzení a cesta zpìt.
Zaèala se rozbíhat èinnost skupinek s aktivizaèní èinností napø.: Hry na
kytaru, posilovna, práce na PC.
V rámci sociálnì terapeutické èinnosti klubu je nabízena monost zapojit
se do rodinné terapie. Této monosti vyuilo celkem 42 uivatelù spoleènì
s rodièi nebo s osobami blízkými.

Tøíkrálová sbírka
V lednu 2008 probìhla na území celé Èeské republiky sedmá Tøíkrálová
sbírka, kterou organizovala Charita Èeská republika.
Tøíkrálová sbírka navazuje na tradici, jejím hlavním cílem a smyslem je
pomoc lidem v nouzi u nás i v zahranièí.
Celkový výtìek Tøíkrálové sbírky 2008 byl 405.885,92 Kè.
65 % finanèních prostøedkù z pokladnièek, které byly vráceny na
pøedem stanovené zámìry, a které se vracely zpìt do místa klatovské
oblasti byly rozdìleny pro:
Domov pro matky s dìtmi Domov pokojného stáøí
Charitní peèovatelská sluba Osobní asistence
Poradna Klub Chapadlo
Dìkujeme vem dárcùm Tøíkrálové sbírky a vem lidem s dobrým srdcem,
kteøí nemyslí jen na sebe

Stav k 1.1.2008 v tis. Kè

31 110
33 815

29 719
33 916
250
- 4 477
2 433

- 3 205
1 508
714
599

898
1 389
146
32 152

32 618
Stav k 1.1.2008 v tis. Kè

VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT

31 782
33 114
-1 332
836
836

30 578
31 177
-1 199
1 574
1 574

32 618

32 152

R. 2007
13 629
2 172
1 144
6 255
2 344
38
122
1 250
3
12 297
6384
34
670
5 209
-1 332

R. 2008
16 194
3 190
1 457
7 311
2 746
52
191
1 243
5
14 995
7 254
141
956
6644
-1 199

HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK

v tis. Kè

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY K 31.12 2008

265

47

501

1 500
111

16 194
-1 199

278

819

2 780
- 40

1 642
- 92

8

97

439

1 268

524

444

2 740

161

161

60

236

1 303

8 357

1

78

303

868

73

319

1 550

25

29

0

48

20

1 150

-1 185

1 234

1 108

301

2 493

1 243

550
3280

181
872

7 311

1 920

99

3 191
1 455

7 172

1 611

14 995

78

140
28

219

523

117

44

64

331

2 430

357

4 086

170

5 473

1 611

6 326

1 781
262

7

358

6

64

183

43

62

365

10

3

2

350

CHAP - Chapadlo

4

861

2

220

628

11

1

866

10

6

5

583

-4

695

6

58

212

73

346

691

8

130

15

510

28

CHAP

Podìkování dárcùm
Dìkujeme vem jednotlivcùm i spolupracujícím organizacím, které nám
i sebemení finanèní èástkou nebo vìcným darem umonili pokraèovat v
naí slubì.

Dìkujeme firmám:
Baselides - Instalatérství, Biolab, Èesko-nìmecký fond budoucnosti,
Nadace ÈEZ, Diecézní charita Plzeò, Dolívková - Zelená apatyka, Farní
charita Pøetice, Farní charita Sokolov, Farní charita Strá, Farnost Klatovy,
Fiscalis s.r.o., Galanterie kpt. Jaroe, Hájek - Instalatérství, Hitel s.r.o., Kabát Cyklosport, Klub seniorù Klatovy, Klub tìlesnì postiených, Kleinová 
Prima Hobby, Klatovský deník, KÚ Plzeò - Plzeòský kraj, Kongregace
kolských sester de Notre Dame, , Maso West, Matìjková  Apatyka
Pampelika, Meindlová -Solná jeskynì, MìKS Klatovy, MPSV, Mìsto
Horaïovice, Mìsto Janovice nad Úhlavou, Mìsto Klatovy, Mìsto Plánice,
Mìsto Pøetice, Mìsto Suice, Mìsto vihov, Mìstský obvod Plzeò 2,
MUDr. Hladík, MUDr. Hlavsová, MUDr. ivotová, Müller - Müller Reality,
Nadace Olgy Havlové  Výbor dobré vùle, Obèerstvení Janiva - Zíka, Obec
Èachrov, Obec Èíhaò, Obec Dolany, Obec Køenice, Obec Mlýnské
Struhadlo, Obec Mochtín, Obec Újezd u Plánice, Obèanská pokladna,
OMV Pneuservis Jaroslav Michal, Pape  Zahradnictví, Prokop mlýn
Borovy, Rotary Club Klatovy, Silnice Klatovy, TUTY Konzum - vihov, Úøad
práce Klatovy, Pharm.Dr. Voráè - Lékárna Na Praské
Dìkujeme jednotlivcùm:
pán a paní
Beèváøová, Beèváøovi, Berková, Bielesz, Blacký, Boublík, Boèek, Bouèek,
Boudová, PhDr. Böhnel, Bratská, Bureová, Císaøová, Èernohorský, Ing.
Èerný, Èervená, Dolejová, Dubal, Duková, Farlín, Faustová, Fialová,
Glosová, Hanigerová, MUDr. Hladík, Hladíková, Homolková, Hostaová,
Hubená, Jandová, Jaroík, Jirsová, Jiøièková, Jurièková, Juøièková, Kaòáková,
Kasíková, Kedozik, Kelnerová, Kestøánková, Kláterková, Klièková, Klímová,
Koèová, Koláøová, Kopecký, Kopaèková, Kopelentová, Kozderka,
Kotìovcová, Kováèová, Kròavská, Kudláèková, Lorencová, Löffelmannová,
Macner, Macháèková, Machovi, Ing. Malkus, Mazancová, Matuková,
Míková, Mudráková, Mundlová, Nachtmanová, Ing. Nedvìd, Nikl, Novák,
Nováková, Novotný, Oudes, Pape, Petrá, Pøerostová, Pøíbkovi, Rapantová,
Ing. Ryban, Ryneová, Ryavá, Sazamová, Fárová, Sedláèek, Semerád,
Skøivanová, Souek, Stanèík, Sudová, Svobodová, andová, íma, imková,
JUDr. tancl, tverka, Ticháèkovi, Toman, Tomíková, Trochová, Tuèková,
Tylèová, Ujèíková, Vítovcová, Vladyka, Vrhelová, Wachtlová, Zeman,
Zemková, eule.

Seznam nejvýznamnìjích akcí v roce
2008
Leden
Tøíkrálová sbírka  vykoledováno 405 886,- Kè
Únor
Masopust (DPS)
Setkání Tøíkrálových koledníkù
Bøezen
Zakoupení automobilu pro CHPS
Pøíprava velikonoèní výzdoby ( DPS,DMD)
Duben
III. Den pro zdraví v Drubì  prezentace OCH Klatovy
Koncert ke 100.výroèí úmrtí architekta, stavitele a mecenáe J. Hlávky Gymnaziální pìvecký sbor
Zpìvulky a doprovodná instrumentální kapela
pod vedením Dr. Libue Bìlohoubkové
Podìkování Tøíkrálovým koledníkùm s programem v zahradì DPS za úèasti Otce
biskupa Mons. Frantika Radkovského
Kvìten
Májová veselice
Pohádkový les z Habartic do Zdeboøic
Zahájení provozu Chapadla - Nízkoprahového klubu pro mláde - Chapadlo
1. výlet : Dobrá Voda u Hartmanic pro klienty Oblastní charity Klatovy
Postavení náøaïového domku (DMD)
Divadelní vystoupení dìti z DMD ke dni matek v DPS
Èerven
Den dìtí- soutìe a hry na zahradì DMD
Výlet klientù DPS na umavu  Zelená Lhota
Letní setkání pracovníkù OCH Klatovy
Èervenec
Cvièný poární poplach na DPS
Návtìva solné jeskynì (DMD)
Srpen
Rozlouèení s prázdninami (DMD)
Pohádková chalupa Mlázovy (DMD)
Dobývání hradu  Kaperské Hory (DMD)

Záøí
Dny Charity: prezentace OCH Klatovy na námìstí a v jednotlivých støediscích Den
otevøených dveøí.
Úèast na celorepublikové akci: 1. Charitní konference v Hradci Králové
Archeologická sonda v Mìèínì
Pøednáka o Cestì do Santiaga
ijeme spolu - program s Janem Èenským v Drubì  zúèastnili se klienti DPS
Øíjen
Podzimní výlet pracovníkù na umavu k Èernému jezeru
28. øíjen Propùjèení státního vyznamenání panu Jakubu Blackému
na Praském hradì
Návtìva Západoèeské galerie v Plzni - výstavní síò Masné krámy a Domov pro
seniory sv. Albìty v Plzni
Listopad
Zaèátek zajiování finanèních prostøedkù na elektrický vozík pro DPS
kolení dobrovolníkù
Slavnostní setkání pøi pøíleitosti 15. Výroèí diecézní charity Plzeò
- ocenìní pracovníkù
XII. Plzeòský charitní den - téma: Lidská dùstojnost
Prosinec
I. Adventní koncert ve spolupráci s umìleckou agenturou Belcantos
Mikuláká nadílka na DMD a DPS
Vánoèní kamion Coca  Cola výtìek akce pro DMD
Pøíprava na Vánoce, vánoèní koncerty
Rozíøení bìných èinností pro nae klienty (výlety se seniory, návtìva cirkusu, Solné jeskynì, supervize pro matky s dìtmi
v tísni, cukrárny)
Pravidelné koncerty ZU (poslední ètvrtek v mìsíci)
Spolupráce s mìstem (pøi aktivitách Chapadla, Charitního dne, finanèní
podpora)
Supervize pro pracovníky OCH KT
Spolupráce s novými sponzory

V Domovì pokojného stáøí v Klatovech pravidelnì kadý poslední ètvrtek
v mìsíci poøádají koncert áci Základní umìlecké koly Josefa Klièky
Klatovy. Dále nás navtìvují s kulturním programem dìti z M Karfiát, M
Sluníèko, M v Máchovì ulici a dìti z kurzu Zpíváme a tancujeme z
Mìstského kulturního domu Druba, Klatovský Klub seniorù, pìvecký sbor
pod vedením paní Hertigové.
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