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ÚVODNÍ SLOVO
Covidová doba poznamenala hranice mezi státy. Byly
uzavřené. Ale hranice mezi lidmi v našich charitních
zařízení uzavřené nebyly. Považuji za velký úspěch,
nikoliv za samozřejmost,
že pracovníci naší charity i v tomto roce poskytovali
služby nepřetržitě. To vše bylo možné jen
každodenním nasazením pracovníků, pro něž charitní
služba byla více než jen zaměstnání. Velký dík patří
také jejich rodinám za pochopení a oporu. Děkuji
všem dárcům a příznivcům naší charity. Prosím Vás
o zachování přízně a podpory i nadále.
Rád vzpomínám i na naše tříkrálové koledníky
a jejich organizátory a také na ty, kteří se
tříkrálového koledování účastnili jako dárci.
Dělá mi radost, když o Vás slyším, že nejste jen
profesionálové ve svém oboru, ale i služebníci
Pána Ježíše.
Mám Vás rád a děkuji Vám za Vaší službu.
P. Jaroslav Hůlle, klatovský farář

ÚVODNÍ SLOVO
ŘEDITELKY
OBLASTNÍ CHARITY
KLATOVY
Milí přátelé,

dovolte mi, abych Vám představila
výroční zprávu naší charity, která
mapuje rok 2021 v našich službách.
Přes všechny těžkosti a starosti
mohu s čistým svědomím říci, že jsme
pracovali, jak nejlépe jsme dovedli.
Díky obětavosti a pracovnímu nasazení
našich zaměstnanců i dobrovolníků má
klatovská charita dobrou pověst mezi
našimi klienty, jejich rodinami a věřím,
že i mezi těmi, co se s námi setkali
při jiných příležitostech.
Děkuji všem, co nás podpořili finančně i materiálně.
Bez dárců a podpory obcí, kde působíme, bychom
jen těžko mohli fungovat.
Děkuji za duchovní oporu Františkovi Radkovskému
a duchovním správcům farností, kteří nás nesou
v modlitbách.
Přeji nám Všem, aby se v našich životech naplnilo slovo
z Písma: Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme
jedni druhé, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás došla
naplnění. (1 Jan 4, 12)
S úctou
Mgr. Lucie Švehlová
ředitelka Oblastní charity Klatovy
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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
počet pracovníků: 6
počet klientů: 229
počet hospicových klientů: 6

Posláním charitní ošetřovatelské služby
je umožnit klientům setrvání ve vlastním
domácím prostředí i přes zdravotní hendikep.
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. Je poskytována v Klatovech
a okolí do vzdálenosti cca 25 km od Klatov.
Nejčastějšími zdravotními úkony jsou příprava a podávání léků
(včetně aplikace injekcí a inzulínu), dohled nad zdravotním
stavem, převazy ran, odběry krve a biologického materiálu,
aplikace infuzí a enterální výživy, aplikace oxygenoterapie,
měření fyziologických funkcí, péče o stomie, péče
o permanentní katetry, ošetřovatelská rehabilitace, speciální
výkony apod.
Naše péče je po domluvě komplexně zajištěna ve spolupráci
s půjčovnou kompenzačních pomůcek, s pečovatelskou službou,
ev. osobní asistencí.
Poskytujeme také obecnou domácí hospicovou péči.

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
vedoucí služby: Bc. Vendula Edlová, DiS.
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy
telefon: 376 340 143, 731 433 049
e-mail: vendula.edlova@klatovy.charita.cz
chps@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 19
počet uživatelů: 308
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 dočasně v 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 2021 se pracovnice účastnily kurzu Základy umění
zpětné vazby v sociální oblasti. Úspěšně se zapojily do projektu
Dekacert - křesťanské hodnoty v charitní praxi.
V rámci získaných finančních prostředků se nám podařilo
zakoupit starší automobil pro středisko Klatovy.

Středisko Charitní pečovatelské služby Plánice
kontaktní osoba: Alina Votýpková
adresa: Náměstí 180, 340 34 Plánice
telefon: 731 433 087
e-mail: chpsplanice@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 3
počet uživatelů: 43
Do spádové oblasti střediska patří Plánice, Křižovice, Kvasetice,
Lovčice, Mlynářovice, Nová Plánice, Pohoří, Štipoklasy, Vracov,
Zbyslav, Zdebořice, Habartice, Kvaslice, Vítkovice, Nicov, Číhaň,
Nový Dvůr, Plánička, Mlýnské Struhadlo, Újezd u Plánice,
Skránčice, Vlčnov, Zborovy, Kocourov, Bližanovy, Hnačov,
Myslovice, Kroměždice, Bystré, Pečetín, Zavlekov, Plichtice,
Mladice.

Středisko Charitní pečovatelské služby Měčín
kontaktní osoba: Ivana Ryšavá
adresa: V Konci 96, 340 12 Měčín
telefon: 731 433 043
e-mail: chpsmecin@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 1
počet uživatelů: 26
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,
Újezdec, Otín, Makalovy, Domažličky.

Středisko Charitní pečovatelské služby Chudenice
kontaktní osoba: Marie Skřivanová
adresa: Kvapilova 215, 339 01 Klatovy
telefon: 731 433 088
e-mail: chpschudenice@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 2
počet uživatelů: 33
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 Huzová
adresa: V Zahrádkách 411, 340 12 Švihov
telefon: 731 433 089
e-mail: chpssvihov@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 2
počet uživatelů: 39
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.

Středisko Charitní pečovatelské služby Janovice nad
Úhlavou
kontaktní osoba: Libuše Kurcová
adresa: Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou
telefon: 731 433 047
e-mail: chpsjanovice@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 3
počet uživatelů: 70
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.

Středisko Charitní pečovatelské služby Klatovy
kontaktní osoba: Jana Beštová - Michalová
telefon: 731 433 528
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy
email: chpsklatovy@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 7
počet uživatelů: 85
Do spádové oblasti střediska patří Klatovy, Luby, Sobětice,
Čínov, Pihovice, Chaloupky, Štěpánovice, Tajanov, Beňovy,
Točník, Dehtín, Vícenice, Tupadly, Drslavice, Věckovice, Koryta,
Tětětice, Kal, Kosmáčov, Lažánky, Kydliny, Bolešiny, Slavošovice,
Ostřetice, Újezdec, Mochtín, Nový Čestín, Lhůta, Těšetiny,
Obytce, Hoštice, Hoštičky, Srbice, Křištín, Střeziměř, Dobrá
Voda, Chlistov.

Středisko Charitní pečovatelské služby Strážov
kontaktní osoba: Lenka Slouková
adresa: Strážov 216, 340 21 Janovice nad Úhlavou
telefon: 734 783 893
e-mail: chpsstrazov@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 1
počet uživatelů: 12

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, Hejno, Černé
krávy, Dešenice, Děpoltice, Datelov, Divišovice, Městiště,
Žížnětice, Oldřichovice.

OSOBNÍ ASISTENCE
vedoucí služby: Bc. Hana Rašková, DiS. do 31. 8. 2021
Bc. Vendula Edlová, DiS. od 1. 9. 2021
adresa: Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy
telefon: 731 433 049
e-mail: vendula.edlova@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 7
počet uživatelů: 19
Posláním osobní asistence
je umožnit osobám se
zdravotním postižením
zvládnout žít běžným
způsobem aktivní a
plnohodnotný život ve svém
přirozeném sociálním
prostředí prostřednictvím
individuální pomoci
osobního asistenta.
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.
V roce 2021 nastala změna ve vedení služby. Vedoucí služby
se stala Bc. Vendula Edlová, DiS. Koordinátorkou pro osobní
asistenci a zároveň sociální pracovnicí pak Mgr. Stanislava
Majerová. Pro osobní asistenci byl zakoupen osobní automobil
Škoda Fabia AC kombi. Nově se zřídilo a vybavilo zázemí pro
osobní asistenty v prostorách kanceláře osobní asistence, která
je propojena se zázemím sociální poradny.

SOCIÁLNÍ PORADNA

sociální pracovnice pověřená koordinací sociální poradny:
Bc. Klára Bínová, DiS.
adresa: Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy
telefon: 376 382 040, 731 433 044
e-mail: poradna@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 2
počet uživatelů: 230
Posláním sociální poradny je poskytnout odbornou pomoc,
podporu a poradenství při aktivním řešení tíživé sociální
situace. Zejména rodinám, seniorům, osobám oslabeným
zdravotním postižením nebo osobám ze znevýhodněného
prostředí. Služba usiluje o jejich zvýšení informovanosti a
samostatnosti.
Cílovou skupinu tvoří osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální
situaci. Jedná se o rodiny s dětmi, seniory, osoby oslabené
zdravotním postižením, osoby bez přístřeší a osoby, které vedou
rizikový způsob života.

Cílem služby je poskytnou odbornou pomoc a podporu při
aktivním řešení nepříznivé sociální situace, ve které se
uživatelé ocitli. Sociální poradna je nezávislé místo - bezplatné,
nestranné a diskrétní pomoci.
Činnost sociální poradny je různorodá a týká se každého, kdo
se ocitl v nečekané krizové situaci. V loňském roce jsme podali
pomocnou ruku 230 uživatelům. Nejčastěji se jednalo
o pomoc při vysvětlení obsahu písemností, sepisování návrhů
k soudu a vyplňování formulářů na příslušné instituce spojené
s případným doprovodem. Jedenácti uživatelům bylo poskytnuto
poradenství a pomoc při oddlužení v rámci Milostivého léta.
Dále byla poskytnuta podpora při hledání zaměstnání a bydlení.
Více jak polovině uživatelům byla poskytnuta potravinová
a materiální pomoc pro překlenutí nepříznivé sociální situace.
Díky terénní práci se nám podařilo navázat spolupráci
s uživateli v jejich přirozeném prostředí. V roce 2021 probíhal
terén u 19 - ti uživatelů.

DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ
NAŠÍ PANÍ
vedoucí domova: Lenka Bauerová
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy
telefon: 376 340 111, 731 433 083
e-mail: lenka.bauerova@klatovy.charita.cz
kapacita zařízení: 27 míst
Poslání služby je 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.
Cílovou skupinou jsou 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.
Cílem služby je 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,
masáží a kadeřnice přímo
v domově.
V domově jsme v roce 2021
pečovali celkem o 37 klientů.
Vzhledem k epidemické situaci jsme museli částečně omezit
kulturní a společenské akce domova.
Svými návštěvami, klienty i nás, potěšil emeritní biskup Mons.
František Radkovský, s kytarou přišel pan Vítovec. Všední
dny zpestřila maškarní zábava, oslavy svátků a narozenin,
mikulášská nadílka, oslava Silvestra a další společné akce.
Naši uživatelé během roku nezaháleli, společně s aktivizační
pracovnicí pekli během roku různé dobroty, vyráběli dekorace,
přáníčka a drobné dárky. Od léta pravidelně navštěvují naši
klienti nově otevřené komunitní centrum Dotek, kde se setkávají
s dalšími vrstevníky nebo studenty. Vedoucí komunitního centra
paní Petra Vlasáková pokaždé připraví pro klienty pestrý
program- pečení perníčků, výroba dárků a dekorací
na vánoční trhy, zdobení vánočního stromku apod. Během léta

chodili klienti na vycházky společně s aktivizační pracovnicí a
dobrovolnicí do parku, do cukrárny nebo na výstavu květin.

DOMOV SV. ZDISLAVY PRO
MATKY S DĚTMI V TÍSNI
vedoucí služby: Martina Blažková, diplomovaná
sociální pracovnice
adresa: Měchurova 317, 339 01 Klatovy II.
telefon: 376 323 210, 731 433 085
e-mail: dmd@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 5
Posláním 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.
Cílem poskytované služby je stabilizace uživatelky, 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.
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.
V roce 2021 proběhla velká
revitalizace zahrady azylového domu.
Vysázeli jsme nové ovocné stromky
a keře, zasadili květiny, odstranili
přístřešek na dřevo a zakoupili zahradní domek, který bude
zároveň sloužit i k parkování kočárků našich uživatelek. Na
zahradu byla též pořízena konstrukce na tříděný odpad. V
rámci úspory elektrické energie byly do celého azylového domu
zakoupeny LED žárovky či LED světla.
Přestože i v tomto roce epidemie Covid -19 zasáhla do pořádání
našich volnočasových aktivit, užili jsme si velikonoční svátky
spojené s pečením velikonočních beránků a pletením pomlázek
z vrbového proutí, pálení čarodějnic,
zpívání při kytaře, oslavy Dne matek
a dětí, výrobu keramiky v komunitním
centru Dotek, opékání špekáčků,
společné pečení, lampionovou stezku
odvahy na zahradě, Mikuláše a oslavu
vánočních svátků. Díky plzeňské
skupině Holky holkám a dalším
dárcům se naše děti a maminky mohly opět radovat z dárků
od Ježíška.
V únoru 2021 byl v azylovém domě spuštěn bezpečnostní systém
napojený na městskou policii.
V roce 2021 jsme podali pomocnou ruku 15 maminkám a 23
dětem.

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY PRO
DĚTI A MLÁDEŽ CHAPADLO A
BUDÍK
Vedoucí služby: Bc. Roman Gruber do 30. 9. 2021
sociální pracovnice pověřená koordinací klubů: Mgr. Denisa
Garguláková od 1. 10. 2021
adresa Chapadlo: Divadelní 148, 339 01 Klatovy
adresa Budík: Gorkého 40, 339 01 Klatovy
telefon: 376 383 133, 730 546 456
e-mail: chapadlo@klatovy.charita.cz,
budik@klatovy.charita.cz
počet pracovníků: 7
počet uživatelů: 151
Posláním nízkoprahových zařízení 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.
Cílem služby je 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.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické
menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení
pro výkon ústavní péče. Pracovníci
klubu uspořádali v parku preventivní
akci „Řekni drogám ne“ pro žáky
posledních ročníků ZŠ. V klubu
jsme pořádali masopust, sportovní
turnaje, proběhly různé výtvarné
a rukodělné aktivity, pěstování
na klubové zahrádce, průběžně
fungoval fotokroužek. Výrobky
uživatelů byly vystaveny v Městské
knihovně v Klatovech. S klubem
Chapadlo proběhl výlet do Velhartic. Klienti z klubu se zúčastnili
vícedenního pobytu v Sušici.

KOMUNITNÍ CENTRUM DOTEK
vedoucí komunitního centra: Petra Vlasáková
adresa: Krameriova ul. 139, 339 01 Klatovy
tel.: 731 433 082
e-mai: petra.vlasakova@klatovy.charita.cz

Posláním komunitního centra je vzájemné setkávání lidí
různého věku. Místo, kde se scházejí děti a mládež
z nízkoprahových klubů, senioři nebo lidé osamoceni, po ztrátě
blízkého člověka. Nechceme ani zapomenout na lidi, kteří
se dlouhodobě starají o své blízké a potřebují se na chvilku
zastavit, odpočinout.
Některé aktivity jsou určeny pro děti, některé pro seniory.
Zvlášť jsou pro nás důležité společné akce seniorů a dětí.
Věříme, že každý člověk je
důležitý a může obohatit
druhého tím, co má, co umí.
Rádi bychom, aby Dotek byl
místem, kde se setkává nebe
se zemí. Místo pokoje, klidu,
pochopení a vzájemné důvěry.
Věříme, že nejdůležitější
v životě jsou dobré vztahy
mezi lidmi a k tomu bychom
chtěli přispět.

Cílovými skupinami jsou senioři, děti a mládež od 6 do 26 let
z nízkoprahových zařízení.
Komunitní centrum je vybaveno tvůrčí dílnou (šicí stroje,
keramická pec, výtvarné potřeby).

DOBROVOLNICTVÍ
Dobrovolníkem může být každý, kdo chce ze své dobré vůle,
ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu
vykonávat činnost ve prospěch jiných lidí.

Kontakt pro dobrovolnictví: Jitka Růžičková
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy
telefon: 604 596 015
e-mail: jitka.ruzickova@klatovy.charita.cz

Děkujeme dobrovolníci, že jste s námi.

„To, co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této
kapky by tady něco chybělo.“ — Matka Tereza

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V rámci Tříkrálové sbírky se na Klatovsku
v roce 2021 vybrala částka 314.030 Kč.
Z 65 % vykoledovaných finančních prostředků,
které se vrátily zpět do Klatov, bylo rozděleno
30 % pro provoz Domova pokojného stáří
Naší Paní v Klatovech a 70% šlo na provoz
ostatních projektů Oblastní charity Klatovy
(Charitní pečovatelské služby, Nízkoprahových
center pro mládež, Osobní asistence, Sociální
poradny, Charitní ošetřovatelské služby
a Azylového domu pro matky s dětmi).

Děkujeme všem dárcům Tříkrálové
sbírky a všem lidem s otevřeným
srdcem, kteří nás obdarovali.
Koordinátorka Tříkrálové sbírky:
Miroslava Tomšíková
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy
tel.: 732 775 868
e-mail: miroslava.tomsikova@klatovy.
charita.cz

MATERIÁLNÍ A POTRAVINOVÁ
POMOC
Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje
finanční prostředky z Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám. Distribucí této pomoci jsme
podpořili 240 osob.
V rámci Diecézní charity Plzeň byly i Klatovy
zapojeny do projektu FEAD. Projekt je financován
z operačního programu Potravinové a materiální
pomoci (OP PMP) a z Fondu evropské pomoci
nejchudším osobám (FEAD).
V rámci projektu byly rozděleny potravinové a
hygienické balíčky potřebným osobám.

POTRAVINOVÁ SBÍRKA
V roce 2021 probíhala sbírka na jaře a
na podzim. Celkem se podařilo vybrat
6124 kg potravin a 376,3 kg drogerie
od řetězců Albert, Tesco a ze Sbírky
potravin.
Podpořením 1524 osob jsme vydali celkem
5232,45 kg potravin a 344,26 kg drogerie.
Mezi podpořené osoby patříli senioři, klientky
azylového domu a rodiny v nouzi, lidé bez
domova a v tíživé sociální situaci.

Děkujeme všem dárcům, kteří
nakoupili pro lidi v nouzi.

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK
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.

Kontakt: Mgr. Stanislava Majerová
adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy
tel.: 376 340 143, 603 280 103
e-mail: stanislava.majerova@klatovy.charita.cz

CHARITNÍ ŠATNÍK
Každá věc, každý kousek oděvu má ještě
druhou šanci. Každý i drobný příspěvek
ze šatníku pomáhá dál…

Šatník je určen pro lidi v obtížné životní situaci (lidé
bez domova, sociálně slabí, lidé postižení mimořádnou
událostí). Cílem je poskytnout základní ošacení lidem, kteří
nemají potřebné finanční prostředky. Výdej probíhá každý den
kromě pátku a řídí se určitými pravidly.
Děkujeme tímto všem dárcům a dobrovolníkům, kteří nám
pomáhají s provozem našeho charitního šatníku.

Kontakt: Vladimíra Flaxová
adresa: Komenského ul. 6, 339 01 Klatovy
telefon: 731 433 767
e-mail: vladimira.flaxova@klatovy.charita.cz

Ekonomické výsledky jednotlivých středisek
Oblastní charity Klatovy k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Ekonomické výsledky jednotlivých středisek Oblastní charity Klatovy k 31. 12. 2021 ( v tis. Kč)
Celkem OCH

CHOS

DPS

DMD

CHPS

OA

SOP

NPZ-Chap.

NPZ – Budík

Tržby zdravotní pojišťovny

6 293

5 089

1 204

0

0

0

0

0

0

0

Tržby za vlastní výkony

8 801

0

5 729

404

1 771

538

0

0

0

359

Dotace MPSV

20 561

0

4 583

2 133

7 696

2 350

805

1 569

1 425

0

Dotace COVID

3 276

0

1375

171

1229

283

45

87

86

0

350

0

170

0

180

0

0

0

0

0

Dotace Město Klatovy

Ostatní

Ostatní dotace (Plz.kraj,obce,ÚP)

2 089

0

521

151

1 048

161

46

85

77

0

Ostatní příjmy

2 368

54

1 306

123

269

40

0

0

40

536

Příspěvek zřizovatele
Přijaté dary ostatní

262

0

197

40

0

0

0

0

25

0

417

0

269

26

76

0

1

18

0

27

Tříkrálová sbírka

328

0

85

1

191

0

4

21

26

0

Výnosy celkem

44 745

5 143

15 439

3 049

12 460

3 372

901

1 780

1 679

922

Materiálové náklady

4 044

477

1 912

197

671

126

35

119

110

397

927

19

603

178

51

3

4

39

10

20

Služby

2 075

166

850

178

417

91

58

63

201

51

Mzdové náklady

26 967

3 219

8 245

1 787

8 262

2 364

630

1 219

1 037

204

Sociální a zdravotní pojištění

8 506

1 039

2 592

548

2 656

738

198

357

328

50

516

57

44

40

164

9

1

2

4

195

Spotřeba energie

Ostatní náklady
Odpisy

1 790

123

1 236

115

276

40

0

0

0

0

Náklady celkem

44 825

5 100

15 482

3 043

12 497

3 371

926

1 799

1 690

917

-80

43

-43

6

-37

1

-25

-19

-11

5

Výsledek hospodaření
vysvětlivky:
CHOS - Charitní ošetřovatelská služba

OSA – Osobní asistence

DPS – Domov pokojného stáří

NZP Chap - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Chapadlo

DMD – Dům pro matky s dětmi

NZP Budík - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Budík

CHPS – Charitní pečovatelská služba

Ostatní - Charitní šatník+potrav.pomoc+půjčovna KP

Přehled zaměstnanců Oblastní charity Klatovy
v roce 2021
Přehled zaměstnanců Oblastní charity Klatovy v roce 2021
Provoz

DPS
DMD
CHOS
CHPS
SOP
OA
Chapadlo
Budík
Celkem

Celkem

20
4,68
6,56
20,03
1,67
5,99
3,02
2,67
64,62

Sociální Pracovníci Pomocní Pedagog.
Ostatní Zdravotní Vedoucí a
pracovníci
v soc.
pracovníci pracovníci pracovníci sestry
admin.
službách
pracovníci
0,75
0,5
0
0,75
1,01
0,42
0,76
0,78
4,97

11,66
3,33
0
14,56
0
4,1
0,93
1,14
35,72

2,56
0
1,52
1,85
0,3
0
0,1
0
0
0
0,1
5,8
0,08
0
0,35
0
0
0
0,02
0
0
0
0,03
0
0,01
0
0,07
0
0,02
0
0,05
0
2,97
0
2,24
7,65
Rozvaha_2021-_výroč_zpráva

1,66
0,45
0,66
4,29
0,64
1,44
1,25
0,68
11,07

ROZVAHA k 31. 12. 2021

(v tis. Kč)
Rozvaha k 31. 12. 2021
(v tis. Kč)
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření ve schval.řízení
Nerozděl. zisk/ztráta minul.let
Cizí zdroje celkem
Dlouhodobé úvěry
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM

Investice za rok 2021

Stav k 1.1.2021
21 989
42 896
0
-20 907
5 178
52
1 660
3 254
212
27 167
22 451
26 059
-265
-3 343
4 716
1 098
3 502
116
27 167

Stav k 31.12.2021
21 518
44 266
0
-22 748
4 885
112
1 512
3 034
227
26 403
21 334
25 021
-80
-3 607
5 069
1 058
3 909
102
26 403

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31. 12. 2021

( v tis. Kč)
Výkaz zisku a ztrát
k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)

Text

Rok
2020

2021

Spotřeba materiálu a energie

4 063

4 951

Náklady na služby

1 840

2 076

23 535

26 970

7 406

8 505

250

324

1 636

1 790

38 730

44 616

5 174

6 293

Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Odpisy a opravné položky
NÁKLADY CELKEM
Tržby zdravotní pojišťovny
Tržby za vlastní výkony

8 592

8 800

17 291

20 560

1 720

3 277

275

350

Ostatní dotace (Plzeňský kraj, ÚP, obce,potr.pom.)

2 536

2 091

Ostatní příjmy

2 038

2 159

Příspěvek zřizovatele

133

222

Přijaté dary ostatní

599

457

Dotace MPSV
Dotace COVID - MPSV, MZ
Dotace Město Klatovy

Tříkrálová sbírka
VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK

107

327

38 465

44 536

-265

-80

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31. 12. 2020

( v tis.
Výkaz zisku a ztrát
kKč)31. 12. 2020 (v tis. Kč)

Text

2019

Rok

2020

Spotřeba materiálu a energie

3 533

4 063

Náklady na služby

1 896

1 840

21 019

23 535

6 696

7 406

330

250

1 508

1 636

34 982

38 730

Veřejná zakázka OPLZZ (IP)

1 133

0

Tržby zdravotní pojišťovny

4 239

5 174

Tržby za vlastní výkony

8 981

8 592

15 996

17 291

0

1 720

263

275

Ostatní dotace (Plzeňský kraj, ÚP, obce,potr.pom.)

1 793

2 536

Ostatní příjmy

1 522

2 038

Příspěvek zřizovatele

138

133

Přijaté dary ostatní

159

599

Tříkrálová sbírka

311

107

34 535

38 465

-447

-265

Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Ostatní náklady
Odpisy a opravné položky
NÁKLADY CELKEM

Dotace MPSV
Dotace COVID - MPSV, MZ
Dotace Město Klatovy

VÝNOSY CELKEM
HOSPODÁŔSKÝ VÝSLEDEK

Dále děkujeme za podporu
těmto subjektům:
Biskupství plzeňské
Diecézní charita Plzeň
Krajský úřad Plzeň
MPSV
ECoGas Technology s.r.o.		
Musa s.r.o.
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy
Havlové		
obec Mochtín		
obec Chodská Lhota
Pekařství na Rybníčkách Klatovy
obec Biřkov
obec Bolešiny
obec Borovy
obec Číhaň
obec Dolany
městys Chudenice
město Janovice nad Úhlavou
obec Javor
město Klatovy
obec Klenová
obec Křenice
obec Mezihoří
město Měčín
obec Nezdice
město Nýrsko
obec Obytce
město Plánice
obec Předslav
město Strážov
město Švihov
obec Týnec
obec Vrhaveč
obec Zavlekov
obec Zborovy
městys Žinkovy

DÁRCI

Pan a paní
Dunovská
Edlová
Flaksová
Holá
Hosnedl
Klečatská
Klička
Kočnarová
Končická
Kopecký
Kovaříková
Krbec
Kubovec
Langmajerová
Michalič
Muknšnábl
Nauš
Nováček
Pavlas
Rak
Reindlová
Roubal
Rubáš
Řáhová
Seidlová
Seidlová
Skala
Strašek
Šmíd
Švehlová
Týmlová
Vystrčilová
Wolner
Wolnerová
a další dárci, které neznáme nebo nechtějí
být jmenováni.

Vydala Oblastní charita Klatovy
v nákladu 150 ks
Fotografie: Jitka Růžičková a archiv OCH Klatovy
květen 2022

