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Láska – caritas – bude vždy potřeba, a to i v té nejspravedlivější společnosti.

Deus caritas est. - Benedikt XVI.

Milí přátelé,

Milí čtenáři výroční zprávy ,

křesťanská charita čerpá ze života a učení samého Ježíše
Krista. Protože miloval každého člověka, projevil svou
lásku až do krajnosti – na kříži.
Ale i při Poslední večeři ukazuje prakticky službu lásky,
když učedníkům umývá nohy. To byla tehdy práce otroků.
A říká: „Dal jsem vám příklad – jak jsem já udělal vám,
tak máte dělat i vy.“
V čem spočívá toto mytí nohou konkrétně? V každém
dobrém díle pro druhé. Zvláště těm, kteří jsou v nouzi,
kteří jsou slabí, nemocní, nemohoucí …
Přeji všem pracovníkům klatovské Oblastní charity,
aby se jim toto s pomocí Boží dařilo a všichni, kteří tuto
službu charity přijímají, byli spokojeni.

rok 2005 byl pro nás – Oblastní charitu Klatovy velkou
změnou. Z malé organizace se stala velká organizace.
Radostí pro nás pro všechny jsou fungující provozy,
a když za námi zůstane více lásky a dobroty – má naše
poslání velký smysl. Za rok práce, pochopení, trpělivosti
a lásky z celého srdce děkuji všem, kteří se podíleli na
charitním díle. Na prvním místě děkuji Bohu, dále otci
biskupovi Mons. Františku Radkovskému, za podporu
řediteli Diecézní charity Plzeň ing. Jiřímu Lodrovi. Ve
velké míře patří poděkování všem zaměstnancům,
sponzorům, dárcům a dobrovolníkům, protože Vaše
podpora a pomoc má pro nás nevyčíslitelnou hodnotu
a dodává nám sílu pokračovat. Bez Vaší pomoci nemůžeme dělat to, co děláme.

Ať Bůh všem žehná!
P. Antonín Bachan,
okrskový vikář Klatovy.

S úctou a vděčností
Marie Malkusová,
ředitelka OCH Klatovy
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Oblastní charita Klatovy
Název organizace: OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY
Právní status: Veřejná církevně právnická osoba
Zřizovatel: Biskupství plzeňské nám. Republiky 35, 30114 Plzeň
Sídlo organizace: Měchurova 317, 339 01 Klatovy
IČO: 66 38 88 30
Kontaktní adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy
CHARAKTERISTIKA OBLASTNÍ CHARITY KLATOVY
Oblastní charita Klatovy vnikla v roce 1997. Jejím posláním
je pomáhat všem lidem v nouzi na principech křesťanské lásky.
Oblastní charita Klatovy je účelové zařízení církve římskokatolické
z rozhodnutí biskupa plzeňského, Mons. Františka Radkovského
(dle kánonu 114 a 116) samostatnou organizační jednotkou církve
s vlastní právní subjektivitou. Současně tvoří základní složku
Diecézní charity Plzeň, která je členem České katolické charity.
Ta je největším nestátním poskytovatelem sociálně zdravotních
služeb u nás.
Působnost Oblastní charity Klatovy je na území farností Klatovy,
Plánice, Švihov, Nýrsko, Chudenice, Strážov na Šumavě, Měčín.
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Číslo účtu: 9784380267/0100,
127348442/0300
Kontakt: telefon 376 709 311
e-mail: malkusova@charitakt.cz
Ředitelka: Bc. Marie Malkusová

Oblastní charita Klatovy provozuje tato střediska:
• Charitní ošetřovatelská služba
• Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmiv tísni
• Charitní pečovatelská služba
• Osobní asistence
• Domov pokojného stáří Naší Paní
Připravovaný projekt:
pečovatelská služba na Chudenicku a Švihovsku.
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Charitní ošetřovatelská služba
Vrchní sestra: Bc. Jarmila Koslovská - S. M. Gonzaga
od srpna Lenka Bauerová
Počet pracovníků: 5
Počet klientů: 103
Adresa: Vídeňská 9, 339 01 Klatovy
Telefon: 376 310 886, 731 433 086
E-mail: chos@charitakt.cz
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje odborné
zdravotní ošetření a komplexní péči přímo v rodinách
a bytech seniorů. Pro chronicky nemocné či staré občany,
kteří nepotřebují akutní lékařské ošetření je tato odborná
pomoc v domácím prostředí velkým přínosem. Na základě
doporučení ošetřujícího lékaře je poskytována sedm dní
v týdnu. Nejčastějšími zdravotními úkony jsou převazy,
podávání léků, aplikace inzulínu a dalších injekcí, kontroly
krevního tlaku, odběry krve na vyšetření, kontrola
glykemie, komplexní hygiena u ležících pacientů apod.
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Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni
Vedoucí: Bc. Hana Jehlíková
Počet pracovníků: 5
Kapacita domova: 6 matek + děti
Adresa: Měchurova 317, 339 01 Klatovy
Telefon: 376 323 210, 731 433 085
E-mail: dmd@charitakt.cz
Posláním domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni je
poskytnout útočiště matkám a jejich dětem v obtížných
a krizových životních situacích, jako je útěk před násilím
manžela či partnera, neplánované těhotenství provázené
rozchodem a ztrátou domova apod.
Klientkám je nabízeno ubytování, poradenství, psychologická pomoc, každodenní pomoc a podpora při výchově
a péči o děti, hospodaření a vedení domácnosti. Na domově sv. Zdislavy nacházejí klienty zázemí k tomu,
aby mohly dát dětem to nejdůležitější – pocit jistoty,
lásky a bezpečí.
V roce 2005 jsem poskytly pomoc 19 matkám a 30 dětem.
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Charitní pečovatelská služba Plánice a okolí
Vedoucí: Rita Masná
Počet pracovníků: 2
Počet klientů: 32
Telefon: 731 433 087
E-mail: chpsplanice@charitakt.cz
Kontaktní místo: MěÚ Plánice, po 8 -12 hod, út 8-9
hod, st 8-9 a 14-16 hod, čt 8-9 hod, pá 8-9 hod

Cílem pečovatelské služby je zajistit seniorům,
kteří mohou zůstat ve vlastním domácím prostředí, pomoc při zajišťování plnohodnotného života.
Díky pečovatelské službě může senior setrvat
co nejdéle doma, kde se cítí dobře. K plnohodnotnému životu člověka patří možnost, že si
může sám určovat a korigovat své potřeby
a přání. Pečovatelská služba umožňuje seniorům
žít nadále v domácím prostředí, nepřerušovat
vztahy s rodinou a přáteli.

Nejčastější úkony, které pečovatelská služba zajišťuje
jsou: pomoc při úkonech osobní hygieny, donáška obědů,
léků nebo nákupu, pravidelný nebo jednorázový úklid, doprovod k lékaři, aktivizace klientů – podpora při zájmových
činnostech, obnova a nácvik vlastních dovedností. Službu
si vždy určí klient sám nebo jeho rodinní příslušníci podle
stupně postižení. Úkony pečovatelské služby jsou
hrazeny klienty dle ceníku pečovatelské služby. Služby
jsou poskytovány denně od pondělí do pátku, po domluvě i během svátků a víkendů.
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Domov pokojného stáří Naší Paní
Vrchní sestra: Marie Macošková
Kapacita zařízení: 27 míst
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy
Telefon: 376709311
E-mail: dps@charitakt.cz

Domov pokojného stáří je zařízením pro seniory a provoz
byl zahájen 1.2. 2005. Do 31.12. 2005 jsme poskytli
služby 37 seniorům. K 31.12. 2005 jsme evidovali 79
žádostí zájemců o ubytování v domově pokojného stáří.
Základní ideou tohoto zařízení je umožnit seniorům život
v přirozeném místním společenství a poskytnout jim
komplexní individuální péči po stránce fyzické, psychické,
sociální i duchovní, včetně důstojného závěru života.
Ošetřovatelské služby jsou poskytovány dle doporučení
lékaře, který dochází pravidelně do DPS. Pečovatelské
služby jsou poskytovány denně podle potřeb klientů
a zahrnují: pomoc při osobní hygieně, podávání stravy,
úklid, nákup a další specifické služby. Snahou je předejít
tomu, aby nedošlo k sociálnímu vyloučení starého člověka.
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Osobní asistence
Vedoucí: Bohumil Novák
Počet asistentů: 6
Telefon: 731 433 082
E-mail: oa@charitakt.cz
Počet klientů: 5
Kontaktní místo: Oblastní charita Klatovy,
Václavská 12, 339 01 Klatovy
Projekt osobní asistence vznikl jako reakce na potřeby
těžce zdravotně postižených občanů. Jedná se o ojedinělý projekt na Klatovsku. Cílem osobní asistence je poskytnout lidem se zdravotním postižením možnost kompenzace tak, aby se mohli začlenit do společnosti a žít životem,
který se co nejvíce blíží běžnému způsobu života zdravých
jedinců. Základní ideou projektu je zásada rovných příležitostí pro všechny lidské bytosti bez ohledu na jakékoliv
determinanty, jako je např. pohlaví, rasa, věk, náboženství
apod. a také na zdravotní postižení. Osobní asistence tak
umožňuje rodině, kde jeden její člen je těžce zdravotně
postižený, zůstat pohromadě.
Služba je poskytována bez omezení – celoročně, každý
den v týdnu, v každou denní dobu. Záleží na domluvě
mezi uživatelem a osobním asistentem.
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Tříkrálová sbírka
V lednu 2005 proběhla na území celé České republiky pátá Tříkrálová sbírka, kterou organizovalo Sdružení Česká
katolická charita. Tříkrálová sbírka navazuje na tradici,
jejímž hlavním cílem a smyslem je pomoc lidem v nouzi
u nás i v zahraničí.

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2005 byl
403.984,50 Kč.
65% finančních prostředků z pokladniček, které byly
vráceny na předem stanovené záměry a které se vracely
zpět do místa klatovské oblasti:
Tříkrálová sbírka byla rozdělena takto:
• Domov pokojného stáří
102 990,• Charitní pečovatelská služba
40.398,• Charitní ošetřovatelská služba
20.000,• Domov pro matky s dětmi
136.557,• Osobní asistence
104.039,50
Děkujeme všem dárcům Tříkrálové sbírky a všem lidem
s dobrým srdcem, kteří nemyslí jen na sebe.
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Ekonomické výsledky
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OCH Klatovy
celkem CHOS

PŘÍJMY

Tržby za vlastní výkony, ZP
Dotace Plzeňský kraj
Dotace MPSV
Dotace Město Klatovy
Ostatní dotace
(ÚP, obce, nadace, ost.)

1124
3141
1030
213

Ostatní příjmy
Přijaté dary
Sbírky
Příjmy celkem

2214
3052
403
11393

216

Spotřeba materiál a energie 4491

VÝDAJE

DPS

DMD

CHPS

OA

1124
-

2355
150
93

80
880
120

277
-

429
-

25

-

109

82

-

30
20
1199

1965
3000
103
7666

159
5
136
1489

44
2
40
445

46
15
104
594

54

4078

258

54

47

Náklady na služby

1114

147

593

232

107

35

Mzdové náklady
Soc. a zdrav. pojištění
Ostatní náklady
Odpisy
Výdaje celkem
Hospodářský výsledek

4223
1470
251
526
12075
-682

726
250
61
1238
-39

2130
742
114
523
8180
-514

719
251
54
3
1517
-28

252
88
14
515
- 70

396
139
8
625
- 31
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Poděkování dárcům
Děkujeme všem jednotlivcům i spolupracujícím
organizacím, které nám i sebemenší
finanční částkou nebo věcným darem umožnili
pokračovat v naší službě.

Diecézní charita Plzeň, Lékárna Na Pražská - Voráč,
Kongregace Školských sester de Notre Dame, Město
Horažďovice, Klatovy, Plánice, Přeštice, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Most
Naděje, Nadace Vatikán, Obec Dolany, Zavlekov, Plzeňský
kraj, Prokop Mlýn Borovy, Římskokatolická farnost Loket,
Římskokatolická farnost Klatovy, Úřad práce Klatovy
Pan a paní:
Baloun, Blacký, Boudová, Bureš, Celerinová, Hodan,
Hosnedlová, Hřebecký, Jelínková, Julius, Kabourková,
Klasnová, Klečatská, Kolla, Koutská, Kratochvíl, Krňanská,
Mazancová, Němcová, Novák, Sojková, Straka, Šebková,
Šesták, Štěpánek
Děkujeme i těm, jejichž jména neznáme nebo nechtějí
být jmenováni.
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Další aktivity
Oblastní charita Klatovy patřila v květnu mezi organizátory tradičního pochodu z Habartic do Zdebořic, který
je zpestřen výjevy z pohádek a pohádkovými bytostmi.
Pracovníci charity připravili scénky k pohádkám
Princezna Koloběžka I. a Švanda dudák.
V Domově pokojného stáří v Klatovech pravidelně
každý poslední čtvrtek v měsíci pořádají koncert žáci
Základní umělecké školy Josefa Kličky Klatovy.

