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Páter František Kašpar na nicovské faře v jedné své básni napsal:

„Co teď vcházím branou stáří, mám srdce radostné, mé oko září.“

Mládí je květ života, stáří je plod života.
A hezké stáří je tam, kde až tak člověk
netouží po květech, ale snaží se
předávat zralé plody.

Skvělými průvodci potřebných na
Klatovsku jsou naši charitní
zaměstnanci, kteří nejsou jen
profesionálové ve svém oboru, ale snaží
se být i služebníky Pána Ježíše. Mám
radost z Vaší obětavé služby a
uvědomuji si, že za málo peněz je vidět
hodně práce.
Děkuji Vám!

Žehná
P. Jaroslav Hůlle, okrskový vikář
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Vážení přátelé,
v následujících řádcích se dočtete vše o Oblastní charitě Klatovy. Výroční zpráva je přehled
toho, jak jsme hospodařili a co jsme udělali pro druhé v roce 2018.
Vždy jsem si přála, aby každý člověk na Charitě našel to, co potřebuje, aby byla otevřená
všem. Jsme zde pro všechny, kteří potřebují pomoc, ale také jeden pro druhého. Přála bych si,
aby i kolegové našli přijetí, dobré pracovní prostředí a ocenění.
V první řadě děkuji svým kolegům, kteří dokážou dělat nemalé věci a pracují s velkým
nasazením a s láskou. Obdivuji vás všechny a děkuji za vše, co pro druhé děláte. Často o tom
moc nemluvíte, ale spokojení klienti jsou vizitka vaší práce.
Děkuji za podporu našemu vedení i našemu zřizovateli. Ráda bych také poděkovala všem,
kteří nás finančně podporují – Ministerstvu práce a sociálních věcí, Krajskému úřadu Plzeň,
úřadu práce a představitelům všech měst a obcí na Klatovsku. Děkuji také všem
spolupracujícím organizacím, všem dobrovolníkům, dárcům, sponzorům, všem lidem, kteří
na nás myslí.
Bylo pro mě ctí a radostí s Vámi všemi spolupracovat.
S úctou a přáním všeho dobrého

Bc. Marie Malkusová
ředitelka

Představujeme nastupující ředitelku
Oblastní charity Klatovy Mgr. Lucii Švehlovou
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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
Internetové stránky:
www.charitakt.cz
Datová schránka:
i946xss
Ředitelka:
Bc. Marie Malkusová
E-mail: marie.malkusova@klatovy.charita.cz
Zástupkyně ředitelky:
Mgr. Lucie Švehlová
E-mail: lucie.svehlova@klatovy.charita.cz
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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

Poslání: umožnit klientům setrvání ve vlastním domácím
prostředí i přes zdravotní handicap.
Cílová skupina: nemocní jakéhokoli věku, kteří nepotřebují akutní lékařské ošetření a mohou být
ošetřováni v domácím prostředí.
Cíl služby: 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 infuzní terapie a parenterální výživy,
podání enterální výživy – PEG sonda, 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 obecnou domácí hospicovou péči.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
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
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,
zdravotního postižení (tělesného, mentálního, duševního, smyslového nebo kombinovaného) a
jiného zdravotního 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, instituce poskytující veřejné služby). Našim uživatelům zapůjčujeme také
kompenzační pomůcky dle potřeby.
V roce 2018 si pracovnice prohlubovaly a získávaly nové znalosti na seminářích: vedení
náročných rozhovorů s klienty, úvod do spolupráce s rodinou a rodinnými příslušníky, úvod do
práce klíčového pracovníka.
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 s
poutavým kulturním programem a výborným občerstvením. Uživatelé služby mají v mnoha
případech jedinečnou možnost se jednou v roce vidět se svými známými. V rámci získaných
finančních prostředků se nám podařil zakoupit nový automobil pro středisko Klatovy.
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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: 52
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: 16
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, od 1. 5. 2019 Marie Skřivanová
telefon: 731 433 088
adresa: Kvapilova 215, 339 01 Klatovy
email: chpschudenice@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 2
počet uživatelů: 42
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: 32
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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: 3
počet uživatelů: 78
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.
Charitní pečovatelská služba středisko Klatovy
kontaktní osoba: Jiřina Kubová
telefon: 731 433 528
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy
email: chpsklatovy@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 6
počet uživatelů: 63
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.
Středisko charitní pečovatelské služby Strážov
kontaktní osoba: Eva Havlíčková
telefon: 734 783 893
adresa: Strážov 117, 340 21 Janovice nad Úhlavou (budova fary)
email: chpsstrazov@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 1
počet uživatelů: 5
Do spádové oblasti střediska patří Strážov, Brtí, České Hamry, Horní Němčice, Javoříčko,
Kněžice, Krotějov, Lukavice, Mladotice, Opálka, Rovná, Splž, Víteň, Záhorčice, Lehom, Božtěšice,
Běšiny, Hořákov, Kozí, Rajské, Úloh, Vrhaveč, Malá Víska, Radinovy, Neznašovy, Dešenice,
Děpoltice, Datelov, Divišovice, Městiště, Žížnětice, Oldřichovice.
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OSOBNÍ ASISTENCE
vedoucí služby: Bc. Hana Rašková, DiS.
telefon: 731 433 082
adresa: Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy
e-mail: hana.raskova@klatovy.charita.cz
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 a osoby s jiným zdravotním postižením.
Osobní asistence není omezena věkem. Poskytuje se denně, nepřetržitě, dle potřeb klienta. Rozsah
služby si klient určuje a koordinuje v rámci asistenčních hodin sám, není-li toho schopen v plném
rozsahu, podílí se na vedení osobního asistenta zákonný zástupce nebo klientem určená osoba.
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SOCIÁLNÍ PORADNA
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 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.

Také v tomto roce byla činnost poradny velmi
různorodá, stejně tak, jako jsou různorodé nepříznivé
životní situace, ve kterých se ocitají naši klienti.
V roce 2018 jsme pomáhali řešit problémy nejčastěji
v oblasti sociálních dávek, bydlení a zaměstnání. Na
sociální poradnu se obrátila řada klientů s dotazy na
téma péče o děti, rozvod a jiné náročné situace
v rodině. Řešili jsme akutní finanční nouze, ztráty
dokladů, zdravotní péči i dostupnost ostatních
sociálních služeb v Klatovech a okolí. Na sociální
poradnu se obracejí někteří z klientů opakovaně,
například po několika letech, po přistěhování zpět do
města, po propuštění z trestu odnětí svobody či
s novými problémy. Někteří klienti docházejí do
sociální poradny pravidelně, protože jejich cíle
vyžadují důslednou práci krůček po krůčku a my je na
této cestě dlouhodobě doprovázíme.
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DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ NAŠÍ PANÍ
vedoucí služby: Lenka Bauerová
telefon: 376 340 111, 731 433 083
adresa: Václavská 12, 33901 Klatovy
email: 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 připomínajícím jejich domov.
Cílová skupina: senioři starší 60 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 našeho zařízení
podle potřeb uživatelů. Ošetřovatelský personál je přítomen 24 hodin denně. Uživatelé mají
možnost využívat služeb pedikúry, masáže a kadeřnice přímo v domově.
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DOMOV SV. ZDISLAVY PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI
vedoucí služby: Martina Blažková, DiS.
telefon: 376 323 210, 731 433 085
adresa: Měchurova 317, 339 01 Klatovy II.
e-mail: dmd@klatovy.charita.cz,
martina.blazkova@klatovy.charita.cz

Poslání služby: 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.
Cílová skupina: 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.
Cílem poskytované služby je stabilizace uživatelky překlenutím nepříznivé 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 a 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.
V roce 2018 byla poskytnuta podpora 13 matkám a 21 dětem. Neustále se snažíme zlepšovat
podmínky pro život matek a jejich dětí.
V tomto roce byly:
instalovány další dvě venkovní monitorovací kamery z důvodu zlepšení bezpečnosti, instalováno
venkovní světlo na zahradě, pořízena sušička prádla, pořízeny dvě nové kuchyňské linky,
provedena rekonstrukce zdí, podlahy a stropu v kuchyni prvního patra, provedena rekonstrukce
stropu v koupelně prvního patra, pořízena nová skříňová šatní stěna do jednoho z pokojů
uživatelek, pořízen nový plynový kotel. Uživatelky rády využívají nabídek volnočasových aktivit.
V roce 2018 byl největší zájem o společné vaření a pečení (např. koblih, velikonočního beránka,
hruškových přesnídávek, vánočního cukroví, vánočky apod.), o výlet do Pohádkové chalupy v
Mlázovech, o návštěvu Černé věže spojené s návštěvou cukrárny, o velikonoční koledování v
Domově pokojného stáří. Hlavně děti měly radost z vystoupení kouzelníka v Chapadle a z
možnosti návštěvy sférického kina. Velmi příjemná atmosféra vznikla při společném vánočním
nebo velikonočním vyrábění. Tradicí Domova se již stala společná oslava Vánoc spojená s
tradičním vánočním obědem a nadělováním pod vánočním stromečkem.
Tento projekt je od 1. 7. 2016 financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.
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NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
CHAPADLO A BUDÍK
vedoucí služby: Bc. Roman Gruber
telefon: 376 383 133
adresa: Divadelní 148, 339 01 Klatovy
Maxima Gorkého 40, 339 01 Klatovy
e-mail: chapadlo@klatovy.charita.cz,
roman.gruber@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.
BUDÍK
Keramické výrobky v Domažlicích
Techmania Plzeň (Jak se točí peníze)
Přespání na Hůrce
Halloween
Pečení velikonočního cukroví na SŠZP
Přespávání na faře v Měčíně
Tvořivá dílna se seniory na DPS
Výlet infocentra v Železné Rudě (Po stopách přírodních krás Šumavy)
Lampionový průvod
CHAPADLO
Masopust
Vánoční besídka (koncert, tanec, akrobacie)
Pečení vánočního cukroví na SŠZP
Kouzelník v Chapadle
Přespávání v Chapadle (na téma indiáni)
Sklizeň jablek v Měčíně (štrůdly, džem)
Návštěva výstavy a dražba obrazů pro charitu Klatovy
Návštěva Senior Festu
Návštěva vernisáže v čajovně
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ROZVAHA K 31. 12. 2018 (v tis. Kč)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31. 12. 2018
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PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ OBLASTNÍ CHARITY KLATOVY V ROCE 2018

Důležitá je pro nás také pomoc dobrovolníků, ať už dlouhodobá nebo jednorázová.

Dobrovolníci děkujeme!

CHCETE SE STÁT DOBROVOLNÍKEM?
Základním předpokladem dobrovolnické činnosti je nebýt lhostejný ke svému okolí…
Kontaktujte nás na tel. 604 596 015 nebo na e-mailu: jitka.ruzickova@klatovy.charita.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
V lednu 2018 proběhl na území celé ČR již osmnáctý
ročník Tříkrálové sbírky, kterou organizovala Charita
ČR. Cílem sbírky je pomoci lidem v nouzi u nás i v
zahraničí. Celkový výtěžek sbírky na Klatovsku byl
653.284 Kč. 65 % vykoledovaných finančních
prostředků, které se vrátily zpět do Klatov, bylo
rozděleno
pro:
Charitní
ošetřovatelskou
a
pečovatelskou službu, Domov pokojného stáří Naší
Paní, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni,
Osobní asistenci, Sociální poradnu, kluby pro děti a
mládež Chapadlo a Budík.

„Děkujeme všem dárcům Tříkrálové sbírky a všem
lidem s otevřeným srdcem, kteří nás obdarovali.“
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DALŠÍ PŘÍKLADY POMOCI
Charitní šatník
Komenského 6, Klatovy
Vedoucí: Vladimíra Flaxová
tel: 731 433 767
V roce 2018 jsme nabízeli také službu Charitní šatník. Lidé v tíživé
sociální situaci si zde mohou za symbolické ceny v řádech korun a
desetikorun pořídit ošacení. Od pracovnic v Charitním šatníku se lidé
z veřejnosti mohou dozvědět o dalších našich službách a o tom, jak konkrétně tyto služby mohou
pomoci v jejich aktuální situaci. Charitní šatník je částečně provázán se službou Sociální poradna,
kde sociální pracovnice po zmapování finanční situace klienta mohou vydat doporučení na odběr
oblečení zdarma. Službu Charitního šatníku velmi často využívají osoby bez přístřeší, rodiny a
senioři v náročné sociální situaci. Charitní šatník je bezpečným prostorem bez předsudků, který
pomáhá nejen v naplnění základních potřeb.
Otevřeno:
Po, Út, St: 12.00 – 14.00 h
Čt: 14.00 – 16.30 h
Přijďte nás navštívit, rádi Vás uvidíme, šatník je otevřen i pro širokou veřejnost. Od dárců
přijímáme čisté a nepoškozené ošacení.
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Národní potravinová sbírka
V listopadu 2018 proběhla v Tescu a Penny
Marketu. Celkem se vybralo 762 kg
trvanlivých potravin. Děkujeme dárcům,
dobrovolníkům i pracovníkům za podporu.

Materiální a potravinová pomoc (FEAD)
Tuto pomoc zajišťuje na národní úrovni
Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to
prostřednictvím Operačního
programu
potravinové a materiální pomoci. Osoby
v tíživé sociální situaci zdarma obdrží balíčky
s trvanlivými potravinami pro sebe či svoji
rodinu. Balíčky obsahují například rýži,
těstoviny, konzervy, luštěniny, olej a také
hygienické potřeby: mýdlo, kartáček na zuby,
prášek na praní, pleny, vlhčené ubrousky.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Kontakt:
Ing. Šárka Vlnasová
tel.: 603 222 140, 376 340 116
Pomůcky jsou půjčovány jak uživatelům
služeb Oblastní charity Klatovy, tak i široké
veřejnosti. Cílem půjčovny kompenzačních
pomůcek je doplnění stávajícího systému
zdravotnických a sociálních služeb.
Zapůjčená kompenzační pomůcka pomůže
překonat obtížnou situaci uživatele a zlepšit
podmínky domácí péče a rekonvalescence.
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SENIOR FEST
Oblastní charita Klatovy uspořádala v roce 2018 I. ročník Senior Festu. Tato akce ukázala, že se
senioři umí výborně bavit a umí si připravit krásné odpoledne.
V současné době připravujeme II. ročník Senior Festu na 5. září 2019. Festival proběhne na
stejném místě jako loni tj. před Čajovnou U Naší milé Paní v Klatovech.
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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, E-Therm s. r. o., Nadace Naše dítě, Dopla PAP a. s., Nadace Agrofert, Život 90,
Alfa software s. r. o., Hitel s. r. o., Unileasing a. s., Frančík s. r. o., Prokop Mlýn Borovy, Schrack
SECONET, Diecézní charita Plzeň
Města a obce:
Javor, Bezděkov, Mochtín, Klenová, Městys Žinkovy, Zavlekov, Bolešiny, Strážov, Dolany,
Vřeskovice, Křenice, Nezdice, Plánice, Měčín, Obytce, Poleň, Předslav, Dlažov, Týnec, Číhaň,
Klatovy, Švihov, Újezd u Plánice, Černíkov, Kbel, Chudenice
Pan a paní
Dunovská, Ujčíková, Mykola, Zahradníková, Žabková, Flaxová, Lambert, Žáková, Lesná, MUDr.
Petrmichlová, Klička, Beníková, Babůrek, Majdl, Homolková, Kovařovicová, Kadlecová a další
dárci, které neznáme, nebo nechtějí být jmenováni.
Mediální partner:
FilmPro
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