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O B L A S T N Í  C H A R I T A  K L A T O V Y



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
Číslo účtu: 9784380267/0100, 127348442/0300
Kontakt: telefon 376 709 311
e-mail: dps@charitakt.cz
Ředitelka: Bc. Marie Malkusová

Oblastní charita Klatovy provozuje tato střediska: 
• Charitní ošetřovatelská služba • Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi
v tísni • Charitní pečovatelská služba • Osobní asistence
Připravovaný projekt: Domov pokojného stáří Naší Paní

CHARAKTERISTIKA OBLASTNÍ CHARITY KLATOVY

Oblastní charita Klatovy vnikla v roce 1997. Jejím posláním je po-
máhat 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.

Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlou-
val se svým Otcem. Když potom přicházel mezi
lidi, nabízel jim vztah, který od Otce přijal.
Naším posláním je nabízet lidem péči, která má
základ v našem prožívání vztahu k Bohu. Kéž
nás v naší službě vždy posiluje radostné vědomí,
že tento vztah byl navázán seshora Otcem, který
má o nás zájem, stará se o nás a kterému nejsme
lhostejní.

Naše Oblastní charita v Klatovech bude i nadále vzkvétat, odpo-
víme-li na Boží lásku k nám, láskou k svěřeným bratřím a sestrám.

V modlitbě rád vzpomíná mons. Josef Žák, okrskový vikář

S radostí a vděčností se ohlížíme zpět.
Rok 2004 byl pro Oblastní charitu Klatovy rokem plným změn.
Naše služby jsem rozšířili o dva  nové projekty – v dubnu
o pečovatelskou službu na Plánicku a v létě o poskytování
osobní asistence v Klatovech.
Obrovskou radost jsme všichni měli z dokončení rekonstrukce
Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech.
To, co se mnohým zdálo pouhým snem se stalo skutečností.
Děkuji všem, kteří se podíleli na společném charitním díle, všem
zaměstnancům, sponzorů a dobrovolníků.

s úctou Marie Malkusová, ředitelka OCH Klatovy

Láska se otvírá univerzální sluÏbû a vede nás k nasazení – úãinné lásky vÛãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II.



Chari tní  ošetřovatelská služba 3
Vrchní sestra: Bc. Jarmila Koslovská - S. M. Gonzaga

Počet pracovníků: 5

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 ošetřu-

jícího 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 leží-

cích pacientů apod.

Během roku sestry vykonaly 8.205 návštěv.



Domov sv .  Zdislavy pro matky s dětmi 4
Vedoucí: Hana Jehlíková

Počet pracovníků: 4

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, psycholo-

gická pomoc, každodenní pomoc a podpora při výchově 

a péči o děti, hospodaření a vedení domácnosti. Na do-

mově sv. Zdislavy nacházejí klienty zázemí k tomu, aby

mohly dát dětem to nejdůležitější – pocit jistoty, lásky 

a bezpečí.

V roce 2004 jsem poskytly pomoc  21 matkám a  41 dětem.



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 plno-

hodnotnému životu člověka patří možnost, že si může sám

určovat a korigovat své potřeby a přání. Pečovatelská služba

umožňuje seniorům žít nadále v domácím prostředí, nepře-

rušovat vztahy s rodinou a přáteli.

vedoucí: Rita Masná

počet pracovníků: 2

telefon: 731 433 087

počet klientů: 16 zahájení provozu: 1. 4. 2004

kontaktní místo: MěÚ Plánice,

pondělí 10 - 12 hod, středa 14 - 16 hod

Charitní pečovatelská služba Plánice a okolí 5



Rekonstrukce Domova pokojného stáří Naší Paní byla 

zahájena 1. 7. 2003 a dokončena k 31. 12. 2004. Provoz

zahájen v únoru 2005. Domov pokojného stáří bude posky-

tovat ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích a kom-

plexní služby (pečovatelské, zdravotní, sociální i duchovní)

seniorům z Klatov a okolí.

Připravovaný projekt

Domov pokojného stáří Naší Paní

adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy

telefon: 376 709 311

kapacita zařízení 27 míst

6 Domov pokojného stář í  Naší  Paní
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Projekt osobní asistence vznikl jako reakce na potřeby těž-
ce zdravotně postižených občanů. Jedná se o ojedinělý
projekt na Klatovsku. Cílem osobní asistence je poskyt-
nout 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 po-
hromadě.
Služba je poskytována bez omezení - celoročně, každý den
v týdnu, v každou denní dobu. Záleží na domluvě mezi uži-
vatelem a osobním asistentem.

vedoucí: Bohumil Novák

počet asistentů: 5

telefon: 731 433 082

počet klientů: 4

kontaktní místo: Oblastní charita Klatovy,

Václavská 12, 339 01 Klatovy

8 Osobní  asistence
zahájení provozu:

1. 7. 2004



T ř íkrálová sbírka 9
V lednu 2004 proběhla na území celé České republiky

čtvrtá Tříkrálová sbírka, kterou organizovalo Sdružení

Česká katolická charita. Tříkrálová sbírka navazuje na tradi-

ci, jejímž hlavním cílem a smyslem je pomoc lidem v nouzi

u nás i v zahraničí. 

65% finančních prostředků z pokladniček, které byly vrá-

ceny na předem stanovené záměry a které se vracely zpět

do místa klatovské oblasti:

• na rekonstrukci Domova pokojného stáří Naší Paní

v Klatovech bylo vybráno 249.353,50 Kč

• na provoz Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 

91.730,40 Kč

• na podporu nových projektů - pečovatelská služba

a osobní asistence 73.152,90 Kč

Děkujeme všem dárcům Tříkrálové sbírky a všem lidem 

s dobrým srdcem, kteří nemyslí jen na sebe.



10 Ekonomické výsledky

576 076

539 007

366 698
68 147

1 672 605

1/ Odpisy

2/ Soc. a zdrav. pojištění

3/ Náklady na služby

4/ Spotřeba materiálu a energie

5/ Ostatní náklady

6/ Mzdové náklady

Náklady celkem - 3.224.048 Kč

1 515

1/ Dary tuzemské

2/ Ostatní výnosy

3/ Ostatní dotace

4/ Dotace kraje

5/ Dotace ministerstvo

6/ Tržby ostatní

7/ Tržby za služby

187 603

1 208 717

719 200396 800

310 533

248 890

195 792

Výnosy celkem - 3.267.535 Kč

Domov pokojného stáří Naší Paní

celkové náklady na investice ............ 31.145.718,- Kč

náklady na zařízení .................................... 706.525,- Kč

získané dary a dotace ........................ 33.031.306,- Kč

převod na zařízení pro rok 2005 ........ 1.179.063,- Kč



Poděkování  dárcům 11
Děkujeme všem jednotlivcům i spolupracujícím

organizacím, které nám i sebemenší finanční

částkou nebo věcným darem umožnili

pokračovat v naší službě.

Blacký, Bošková, Boudová, Fryba, Hnojská, Hošťálková,

Hřebecký, Jiříkovi, Kovaříková, Mazancová, Michalová,

Plasová, Presslová, Rozsypal, Sovová, Trojan, Vondrová, 

Česká provincie Kongregace školských sester de Notre

Dame, Město Klatovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí

ČR,  Ministerstvo obrany ČR, Nadační fond Diamant dě-

tem, Nadační fond Most Naděje, Plzeňský kraj, Prokop Mlýn

Borovy, Sdružení Česká katolická charita, Stavební podnik

Klatovy a.s.

Děkujeme i těm, jejichž jména neznáme nebo nechtějí být jmenováni.



Další  akt iv i ty
Oblastní charita Klatovy patřila v květnu mezi organizá-
tory tradičního pochodu z Habartic do Zdebořic, který
je zpestřen výjevy z pohádek a pohádkovými bytostmi.
Pracovníci charity a jejich přátelé společně připravili 
5 scének z pohádky Tři veteráni. Pohádkový les je akcí,
kterou Oblastní charita Klatovy děkuje koledníkům za
pomoc při Tříkrálové sbírce 2004.


