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Vážené dámy, vážení pánové,
ráda bych využila tohoto prostoru pro zhodnocení nejen roku 2011, ale také pro
připomenutí si let předešlých. Důvod je jednoduchý. Nyní, když píši tyto řádky, již
vím, že ke dni 31. července 2012 na základě svého rozhodnutí ukončuji spolupráci
s organizací Charita Kaplice. Byla to pro mne těžká volba, ale pevně věřím, že prospěje nejenom mně, ale především organizaci jako celku.

Charita Kaplice

Rok 2007, kdy byla organizace Charita Kaplice založena, byl sice hektický, ale podařilo se
z dnešního pohledu neuvěřitelné. Vdechl se život nové organizaci, která zde byla připravena
poskytovat sociální služby klientům, kteří je potřebovali. Jednalo se o Charitní pečovatelskou službu Kaplice, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo a sociální rehabilitaci Tolerance Kaplice. Jsem
velice vděčná za vloženou důvěru v mé schopnosti ze strany paní magistry Michaely Čermákové – ředitelky
Diecézní charity České Budějovice, pana magistra Aloise Ambrože – bývalého ředitele Městské charity České Budějovice a v neposlední řadě ze strany Biskupství českobudějovického.
V letech 2008 a 2009 byla pozornost především směřována na zkvalitnění a rozvoj výše uvedených sociálních služeb. Charita Kaplice si vybudovala své místo nejen jako poskytovatel služeb na území obce s rozšířenou působností Kaplice, ale i jako partner pro jednání s návaznými institucemi a veřejnou správou. Podařilo
se zajistit finanční prostředky na samotný provoz organizace a také na její vybavení.
Rok 2010 byl zaměřen více na rozvoj. Vznikly tři nové sociální služby, které vycházely z potřebnosti potencionálních klientů. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Molo ve městě Velešín, Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež Hangár v obci Benešov nad Černou a Sociálně terapeutická dílna Kolbenka se tak staly
nedílnou součástí organizace.
V roce 2011 bylo úsilí směřováno především k aktivitám zaměřeným na komunitní oblast. V květnu 2011 byl
spuštěn projekt, který je podpořen Evropským sociálním fondem, s názvem Komunitní plánování sociálních
služeb. V tomto projektu je partnerem město Kaplice. Ze státního rozpočtu pro rodinnou politiku byl podpořen projekt Rodinné centrum ve městě Kaplice. Z důvodu malého zájmu ze strany veřejnosti byl projekt
ke dni 31. prosince 2011 ukončen. Sociální služby se i nadále rozvíjely a zkvalitňovaly, implementovaly nové,
modernější přístupy v práci s klienty. Byl zahájen proces strategického plánování v organizaci a v Auditu pro
rodinu, který jistě přinese mnoho užitečných výstupů.

Náměstí 42, 382 41 Kaplice IČ: 73634310 číslo účtu: 217333850/0300 ČSOB
statutární zástupce: Marie Froulíková registrace: 1.9.2007, Ministerstvo kultury
číslo evidence: 8/1-05-727/2007-11082

Zřizovatelem organizace Charita Kaplice je Biskupství českobudějovické. Na základě rozhodnutí biskupa českobudějovického je Charita Kaplice samostatnou organizační jednotkou cír–
kve s vlastní právní subjektivitou.
Charita Kaplice je na základě Zřizovacího dekretu součástí Diecézní charity České Budějovice.
Poradním orgánem Charity Kaplice je Rada Charity Kaplice, která má pět členů. Tvoří ji: Jana
Brestlová, Václava Janoušková, P. ThMgr. Martin Bětuňák, Mgr. Jakub Němec a Marie Froulíková.

pastorační a duchovní služba zřizování a provozování nestátní sociální služby
zřizování a provozování nestátní zdravotní služby humanitární pomoc vzdělávací činnost

Mé hluboké díky patří všem, kteří v Charitě Kaplice pracovali a pracují. Věřím, že se nám vždy jednalo
o jediné – vybudovat profesionální organizaci poskytující své sociální služby klientům, již je potřebují.
Děkuji všem, kteří s organizací po celou dobu spolupracovali. Charita Kaplice by nebyla bez podpory donátorů, dárců a sponzorů. Vážím si spolupráce s jednotlivými zástupci měst a obcí,
se zaměstnanci Odboru sociálních věcí v Kaplici, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Krajského úřadu Jihočeského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, jednotlivých
stážistů a dobrovolníků.
Charitě Kaplice přeji do dalších let zajištěné financování, kvalitní pracovníky, dobrou
spolupráci s organizacemi a institucemi a především mnoho spokojených klientů.

předmět
činnosti

Marie Froulíková, ředitelka Charity Kaplice
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CHPS Kaplice má dvě střediska: středisko Kaplice, ul. Náměstí 42
							 středisko Velešín, ul. Strahovská 253
Uživatelé mohou využívat našich služeb v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod.

Vizí Charity Kaplice je být odborným a transparentním poskytovatelem sociálních služeb a
stabilním zaměstnavatelem ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice.
Partnery organizace pro jednání v sociální oblasti jsou zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé
sociálních služeb, dále pak subjekty veřejné správy a podnikatelského sektoru, sponzoři,
donátoři, média, spolupracující organizace a v neposlední řadě také široká veřejnost.

Služeb CHPS Kaplice mohou využívat občané z SO ORP Kaplice. Trvalý pobyt v této oblasti není podmínkou.

Personální zajištění služby  
Službu CHPS Kaplice poskytují kvalifikovaní pracovníci, jejichž vzdělání odpovídá požadavkům stanovených ve výše uvedeném zákoně. Personální obsazení sociální služby bylo v roce
2011 následující:
+1 manažerka
+1 sociální pracovnice
+1 pracovnice v soc. sl. (zákl. soc. poradenství na úvazek)
+3 pracovnice v soc. sl. (pečovatelky)
+2 pracovnice v soc. sl. (pečovatelky přijaté na DPP, zastupovaly v době dovolených či nemoci)

poslání
Posláním organizace je zajišťovat kvalitní a dostupné sociální služby ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Kaplice a podílet se na rozvoji občanské společnosti v regionu.
Charita Kaplice poskytuje sociální služby: pečovatelská služba, sociálně terapeutická dílna,
sociální rehabilitace a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Cílovou skupinou sociálních
služeb Charity Kaplice jsou senioři, osoby se zdravotním postižením a děti a mládež zasažené
či ohrožené nežádoucími společenskými jevy.

Poslání CHPS Kaplice
Posláním Charitní pečovatelské služby Kaplice je poskytovat pomoc a podporu lidem, kteří
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci či zdravotního postižení, tak aby mohli
i nadále setrvat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života
společnosti. Tato pomoc při vykonávání základních úkonů péče o vlastní osobu a podpora soběstačnosti směřuje k obyvatelům města Kaplice, Velešín a okolních obcí.

hodnoty

Cíle CHPS Kaplice
dosáhnout toho, aby minimálně 80% uživatelů setrvalo i nadále ve svém přirozeném domácím prostředí
zajistit uživateli CHPS Kaplice důstojné zacházení
zabezpečit uživateli služby kontakt se společenským prostředím v míře pro něj obvyklé
podporovat sociální vazby mezi uživateli a jejich rodinami
zvyšovat odbornou kvalifikaci všech pracovníků CHPS Kaplice dle jejich potřeb a dle požadavků uživatelů

1. ODBORNOST 2. PROFESIONALITA 3. TRANSPARENTNOST A ZDRAVÉ FINANCE
4. ZODPOVĚDNOST A LOAJALITA 5. PARTNERSTVÍ
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§ 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách –ve znění pozd.předpisů – pečovatelská služba

Charita Kaplice poskytuje terénní pečovatelskou službu – CHPS Kaplice již od 1.1.2008.
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Cílová skupina služby
Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně znevýhodnění lidé, kteří se ocitli v nepříznivé sociální
situaci z důvodu snížené soběstačnosti, která je zapříčiněna věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením.
Pečovatelská služba je určena těm, kteří z výše uvedených důvodů potřebují pomoc či podporu jiné fyzické osoby při obstarávání nutných prací v domácnosti a zajišťování dalších důležitých životních potřeb (jako je např. poskytnutí stravy, pomoc při hygieně, pomoc při přípravě
jídla a pití apod.). Služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů.

p. Mgr. Bětuňákem, Th.D., dále pak dýchánek navštívily velešínské břišní tanečnice, děti z MŠ
Velešín a také proběhlo několik odborných besed. Na program společných setkání seniorů
byla zařazena také tzv. hravá odpoledne, kde si senioři společně zahráli nejrůznější společenské hry (karty, člověče, nezlob se,…) a dále měli uživatelé možnost uplatnit svou zručnost a
kreativitu v rámci tzv. tvořivého odpoledne. Výrobky z této činnosti slouží CHPS Kaplice k prezentaci služby či na prodejních akcích např. na Adventním či Velikonočním trhu ve Velešíně.
V průběhu druhé poloviny roku zajistila CHPS Kaplice díky finanční podpoře firmy Sodexo
Pass, s.r.o. a Asociace cyklus Reminiscenční terapie a trénování paměti. Celý cyklus vedla
odborná lektorka a trenérka paměti, paní Věra Suchomelová. Tato setkávání si uživatelé velice
oblíbili. Výstupem z celého cyklu jsou vzpomínková tabla v klubovně na Strahovské ulici a také
např. uživateli vyrobený Betlém.

Kapacita CHPS Kaplice
Maximální kapacita služby týkající se všech úkonů je 100 uživatelů. Tato kapacita je pouze orientační, je přihlíženo na celkovou vytíženost pracovníků - tzn. počet a náročnost jednotlivých
úkonů u každého uživatele.

Statistika CHPS Kaplice
Charitní pečovatelská služba Kaplice měla k datu 31.12.2011 celkem 52 uživatelů. V průběhu
tohoto roku využívalo pečovatelské služby dalších 25 uživatelů. V roce 2011 využilo našich
služeb celkem 77 uživatelů.
Pracovnice v sociálních službách/pečovatelky vykonaly v období roku 2011 celkem 16 357
úkonů pečovatelské služby.
Základní sociální poradenství bylo ve sledovaném období poskytnuto 1688x.

Služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů poskytuje tyto
základní činnosti:
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
oblékání a svlékání, při přesunu na lůžko nebo vozík, při prostorové orientaci)

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při osobní hy‑
gieně, základní péče o vlasy nehty, pomoc při použití WC)

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz a donáška jídla, pomoc při
přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)

pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti i spotřebičů, úklid po malo‑
vání, sezónní úklid, donáška vody, topení v kamnech, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady a další instituce)
Mimo těchto základních činností CHPS poskytuje také tzv. fakultativní služby (např. dohled
nad dospělým uživatelem, pomoc při samostatném pohybu mimo domácnost uživatele, telefonické vyřízení nutných záležitostí, doprava na určené místo a zpět, zapůjčení jídlonosiče
s termoobalem, zapůjčování kompenzačních pomůcek, atd.).
Akce pořádané pro uživatele v roce 2011
Mimo základní a fakultativní činnosti nabízela i v letošním roce CHPS Kaplice seniorům možnost trávit páteční odpoledne společně se svými vrstevníky, pro které pracovnice pořádaly
tzv. tradiční páteční dýchánky v klubovně bytového domu na Strahovské ulici ve Velešíně. Senioři se tak mohli setkat se starostou města Velešína, panem Mgr. Josefem Klímou, farářem
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			    nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo
			
			

		
		

snížit riziko nedokončení vzdělání u uživatelů
zmírnit rizikové chování, které vzniká kvůli snížené schopnosti uživatelů strukturovat svůj volný čas
snížit rizika experimentování s alkoholem a drogami
změnit postoj uživatelů k zneužívání fyzické či psychické převahy a agrese (např. šikana)
zvýšit kompetence a znalosti uživatelů v oblasti partnerského a rodinného života
zvýšit znalosti uživatelů o důsledcích předčasně zahajovaného sexuál. života a promiskuitního chování
snížit ohrožení uživatelů v důsledku nadměrného užívání informačních technologií
vyvíjet nové postupy práce s uživateli; mapování jejich potřeb a zveřejňování těchto metod v rámci
široké veřejnosti
vytvářet zázemí pro jednotlivce i skupiny dětí, dospívajících a mladých lidí a podmínky pro jejich své‑
pomocné aktivity; podpora uživatelů při aktivním podílení se na dění v komunitě, ve které žijí

§ 62 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozd. předpisů
– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 		
Charita Kaplice poskytuje ambulantní službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

(dále jen NZDM) Depo již od ledna 2008.

NZDM Depo se nachází na adrese: Horská 740, 382 41 Kaplice
Uživatelé mohou využívat našich služeb v pracovní dny od 13.00 do 18.00 hod.
Služeb NZDM Depo mohou využívat děti a mládež ze SO ORP Kaplice. Trvalý pobyt v této oblasti není podmínkou.
Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.

Cílová skupina služby
Děti, mládež a mladí lidé od 11 do 26 let z Kaplice a jejího okolí, kteří jsou ohroženi nebo zasaženi společensky nežádoucími jevy. Podceňují roli vzdělání (záškoláctví, zhoršený prospěch,
zanedbávání školní přípravy). Mají problém strukturovat svůj volný čas (vandalismus, příslušnost ke konfliktním skupinám, zneužívání návykových látek), často nepřijímají společenské
normy chování a autority. Čelí problémům ve vrstevnických skupinách (např. šikana), v rodině
a v partnerských vztazích. Mohou být ohroženi rizikovým sexuálním chováním. V důsledku
nadměrného užívání informačních technologií ztrácí osobní kontakty a neorientují se v reálných vztazích.

Personální zajištění služby  
Službu NZDM Depo poskytují kvalifikovaní pracovníci, jejichž vzdělání odpovídá požadavkům
stanoveným ve výše uvedeném zákoně. Personální obsazení sociální služby bylo v roce 2011
následující:
+1 manažerka
+1 koordinátor
+1 sociální pracovnice
+1 pracovnice v soc. službách
Poslání NZDM Depo
NZDM DEPO poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dětem, mládeži a mladým lidem
od 11 do 26 let z Kaplice a okolí.
Pracovníci se zaměřují na práci s uživateli, kteří jsou ohroženi nebo se potýkají s obtížnými
životními situacemi: podceňováním role vzdělání v životě a školní přípravy, šikanou, trestnou
činností, experimentováním s alkoholem a drogami, nefunkčními vztahy v rodině a ve vrstevnických skupinách, předčasným zahájením sexuálního života a závislostí na informačních
technologiích.

Kapacita NZDM Depo Maximální kapacita služby je 60 kontaktů denně.
Služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů poskytuje tyto
základní činnosti:
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle NZDM Depo
Cíle vycházejí z definovaných problémů cílové skupiny. V jejich struktuře se odráží možnosti nabídky aktivit od nás jako pracovníků sociální služby i ochota uživatelů mluvit o dané problematice.
Vycházíme z modelu KAB (zvyšování znalostí, změna postojů a chování). U některých cílů můžeme pouze zvyšovat znalosti uživatelů, u některých vidíme možnosti měnit i postoje a chování.
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Akce NZDM Depo pořádané v roce 2011
V lednu 2011 byl pro uživatele NZDM Depo zahájen cyklus specifické prevence. Jedná se
o aktivity, které jsou zaměřené na určitou formu sociálně patologického jevu a snaží se předcházet jejímu výskytu. Smyslem specifické prevence je, aby uživatelé získali znalosti, doved‑
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      nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Molo

nosti a postoje podporující jejich zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázali uplatnit ve
svém chování nyní i v budoucnosti. V rámci specifické prevence byla s uživateli NZDM Depo
diskutována problematika šikany, vandalismu, rasismu a xenofobie, drogových i nedrogových
závislostí, rodiny, partnerských vztahů a bezpečného sexuálního života.
V letních měsících byla úspěšně dokončena rekonstrukce NZDM Depo firmou srneczekdesign,
přičemž do úpravy prostor byli zapojeni i uživatelé sociální služby. V září proběhlo slavnostní
otevření zrekonstruovaných prostor spojené s benefičním koncertem Jaroslava Svěceného
v Kulturním domě v Kaplici. Současně byl pro uživatele NZDM Depo uspořádán workshop Biketrialu pod vedením lektora Josefa Bigase. Cílem této akce bylo prezentovat uživatelům další
možnosti trávení volného času, a předcházet tak jejich závislosti na sociální službě.

§ 62 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozd. předpisů
– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 		
Charita Kaplice poskytuje ambulantní službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 		

			

(dále jen NZDM) Molo již od ledna 2010.

NZDM Molo se nachází na adrese: Družstevní 596, 382 32 Velešín
Uživatelé mohou využívat našich služeb v pracovní dny od 13.00 do 18.00 hod.
Služeb NZDM Molo mohou využívat děti a mládež z Velešína a okolí. Trvalý pobyt v této oblasti není podmínkou.
Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.

Statistika NZDM Depo
Během roku 2011 poskytovalo NZDM Depo své služby celkem 250 uživatelům.

Personální zajištění služby  
Službu NZDM Molo poskytují kvalifikovaní pracovníci, jejichž vzdělání odpovídá požadavkům
stanoveným ve výše uvedeném zákoně. Personální obsazení sociální služby bylo v roce 2011
následující:
+1 manažerka
+1 koordinátorka (soc. pracovnice)
+1 pracovnice v soc. službách
Poslání NZDM Molo
NZDM Molo poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dětem, dospívajícím a mladým
lidem od 13 do 26 let pobývajícím ve Velešíně, jeho okolí a na místním internátě.
Pracovníci se zaměřují na práci s uživateli, kteří jsou ohroženi nebo se potýkají s nefunkčními
vztahy v rodině i mezi vrstevníky, trestnou činností, experimentováním s alkoholem a drogami, předčasným zahájením partnerského a sexuálního života, nedokončeným vzděláním,
sociálními vztahy ve virtuálním světě a nedostatečnou orientací v systému příslušných úřadů
a služeb ČR.

Charita
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Cíle NZDM Molo
Cíle vycházejí z definovaných problémů cílové skupiny. V jejich struktuře se odráží možnosti nabídky aktivit od nás jako pracovníků sociální služby i ochota uživatelů mluvit o dané problematice.
Vycházíme z modelu KAB (zvyšování znalostí, změna postojů a chování). U některých cílů můžeme pouze zvyšovat znalosti uživatelů, u některých vidíme možnosti měnit i postoje a chování.

nasloucháme

VZ11

13

svém chování nyní i v budoucnosti. V rámci specifické prevence se pracovníci s uživateli
NZDM Molo zaměřovali na následující témata: virtuální vztahy a sociální sítě, partnerské vztahy a bezpečný sexuální život, drogové a nedrogové závislosti, šikana a agresivita, záškoláctví,
delikvence a kriminalita.
V září uspořádalo NZDM Molo ve spolupráci se Společností přátel města Velešína, o.s. a
Volného sdružení umělců jižních Čech výstavu „Velešínsko mladým objektivem“. Akce byla
zaměřená na problematiku Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a byla spojena s prezentací fotografických prací uživatelů NZDM Molo. Expozice fotografií byla zahájena oficiální
vernisáží. Zmíněné výstavě předcházel fotografický workshop pod vedením p. Ondřeje Caletky, v jehož rámci měli uživatelé možnost vyzkoušet si činnosti spojené s přípravou a instalací
fotografické výstavy. Cílem workshopu bylo prezentovat uživatelům další možnosti trávení volného času, a předcházet tak jejich závislosti na sociální službě.

snížit ohrožení uživatelů NZDM Molo v důsledku aktivního pohybu na sociálních sítích a internetu
zvýšit dovednosti v oblasti partnerského a rodinného života
snížit rizika páchání přestupků a trestné činnosti
zvýšit znalosti v oblasti svých práv a povinností
snížit rizika experimentování s alkoholem a drogami
snížit rizika nedokončení vzdělání z důvodu záškoláctví či zanedbávání školní přípravy
zvýšit znalosti o důsledcích předčasně zahajovaného sexuálního života
vyvíjet nové postupy práce s uživateli; mapování jejich potřeb a zveřejňování těchto metod v rámci
široké veřejnosti
vytvářet zázemí pro jednotlivce i skupiny dětí, dospívajících a mladých lidí a podmínky pro jejich své‑
pomocné aktivity; podpora uživatelů při aktivním podílení se na dění v komunitě, ve které žijí

Statistika NZDM Molo
Během roku 2011 poskytovalo NZDM Molo své služby celkem 67 uživatelům.

Cílová skupina služby
Děti, dospívající a mladí lidé ve věku 13-26 let pobývající ve Velešíně, jeho okolí a na místním internátě, kteří jsou ohroženi nebo zažívají sociální vztahy ve virtuálním světě, setkávají
se s rizikem nefunkčních vztahů v rodině, jsou náchylní k trestné činnosti nebo jsou klienty
kurátora pro mládež. Dále se neorientují v systému příslušných úřadů a služeb ČR, setkávají
se s experimenty s alkoholem a drogami, hrozí jim nedokončení vzdělání či předčasně zahajují
partnerský a sexuální život.
Kapacita NZDM Molo Maximální kapacita služby je 45 kontaktů denně.
Služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů poskytuje tyto
základní činnosti:
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Akce NZDM Molo pořádané v roce 2011
V lednu 2011 byl pro uživatele NZDM Molo zahájen cyklus specifické prevence. Jedná se
o aktivity, které jsou zaměřené na určitou formu sociálně patologického jevu a snaží se předcházet jejímu výskytu. Smyslem specifické prevence je, aby uživatelé získali znalosti, dovednosti a postoje podporující jejich zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázali uplatnit ve
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                    nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Hangár
		
		

		
		

zvýšit dovednosti uživatelů NZDM Hangár v oblasti spolupráce s úřady
snižovat rizika spojená se zneužíváním legálních a ilegálních návykových látek, trestnou činností (pře‑
vážně majetkovou) a rizikovým sexuálním chováním
zvýšit kompetence v oblasti partnerského a rodinného života
snížit projevy diskriminačního či rasistického chování a zvýšit schopnost uživatelů se tomuto jednání
asertivně (odpovídajícím způsobem) bránit, (Nejedná se pouze o rasovou diskriminaci, ale i o sociální
vyloučení osoby z důvodu dalších odlišností, případně o šikanu jakékoliv podoby.)
podporovat v orientaci ve svých vlastních vztazích, k autoritám, rodičům, vrstevníkům a partnerům
podporovat uživatele při hledání a zvyšování dovedností potřebných k uplatnění na trhu práce
vyvíjet nové postupy práce uživatelů, mapování jejich potřeb a zveřejňování těchto metod veřejnosti
vytvářet zázemí pro jednotlivce a skupiny uživatelů a podmínky pro jejich svépomocné aktivity, pod‑

§ 62 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozd. předpisů
– nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Charita Kaplice poskytuje ambulantní službu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(dále jen NZDM) Hangár již od ledna 2010.

NZDM Hangár se nachází na adrese: Benešov nad Černou 80, 382 82
Uživatelé mohou využívat našich služeb v pracovní dny od 12.30 do 17.30 hod.
Služeb NZDM Hangár mohou využívat děti a mládež z Benešova nad Černou a jeho spádového území. Trvalý
pobyt v této oblasti není podmínkou. Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.

pora uživatelů při aktivním podílení se na dění v komunitě, ve které žijí

Personální zajištění služby  
Službu NZDM Hangár poskytují kvalifikovaní pracovníci, jejichž vzdělání odpovídá požadavkům stanoveným ve výše uvedeném zákoně. Personální obsazení sociální služby bylo v roce
2011 následující:
+1 manažerka
+1 koordinátorka (soc. pracovnice)
+1 pracovnice v soc. službách

Cílová skupina služby
Děti, mládež a mladí lidé ve věku od 13 do 26 let z Benešova nad Černou a okolí, kteří jsou
ohroženi snížením sociálních dovedností, zejména nedostatečnou informovaností o životě za
hranicí obce, kde trvale žijí, zažívají pocit nebo jsou ve stádiu osobností pasivity, stagnace,
rezignace zejména v oblasti strukturování volného času a hledání zaměstnání. Dále jsou klienty kurátorů pro mládež, vyhledávají návykové látky, trestnou činnost (převážně majetkovou),
rizikové sexuální chování, žijí v neúplné (nefunkční) rodině, projevují rasistické či diskriminační chování, nebo jsou takovému chování sami vystaveni a kteří pravidelně zažívají problémy
v osobních vztazích s vrstevníky, partnery či autoritami.

Poslání NZDM Hangár
NZDM Hangár poskytuje zázemí, podporu a odbornou pomoc dětem, dospívajícím a mladým
lidem od 13 do 26 let, kteří pobývají v obci Benešov nad Černou a jejím spádovém území.
Pracovníci se zaměřují na práci s uživateli, kteří jsou ohroženi nebo zasaženi snížením sociálních dovedností, pocitem pasivity, stagnace, rezignace nebo sociálního vyloučení, experimentování s návykovými látkami, trestnou činností, rizikovým sexuálním chováním nebo žijí
v neúplné (nefunkční) rodině.

Kapacita NZDM Hangár Maximální kapacita služby je 40 kontaktů denně.
Služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů poskytuje tyto
základní činnosti:
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Cíle NZDM Hangár
Cíle vycházejí z definovaných problémů cílové skupiny. V jejich struktuře se odráží možnosti
nabídky aktivit od nás jako pracovníků sociální služby i ochota uživatelů mluvit o dané problematice.
Vycházíme z modelu KAB (zvyšování znalostí, změna postojů a chování). U některých cílů můžeme pouze zvyšovat znalosti uživatelů, u některých vidíme možnosti měnit i postoje a chování.
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Akce NZDM Hangár pořádané v roce 2011
V lednu 2011 byl pro uživatele NZDM Hangár zahájen cyklus specifické prevence. Jde o aktivity, které jsou zaměřené na určitou formu sociálně patologického jevu a snaží se předcházet
jejímu výskytu. Smyslem specifické prevence je, aby uživatelé získali znalosti, dovednosti a
postoje podporující jejich zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázali uplatnit ve svém
chování nyní i v budoucnosti. V rámci specifické prevence se pracovníci s uživateli NZDM
Hangár věnovali problematice rasismu a xenofobie, uplatnění na trhu práce a významu vzdělávání, trestné činnosti, šikany, rodiny a vztahů v rámci rodiny, návykových látek, rizikového
sexuálního chování a partnerských vztahů.
V srpnu proběhl pro uživatele NZDM Hangár workshop s výtvarnou tématikou, kdy měli uživatelé možnost vyzkoušet si tvorbu s keramickou hlínou. Workshop byl zajištěn formou dobrovolné práce lektora a jeho cílem bylo prezentovat uživatelům další možnosti trávení volného
času, a předcházet tak jejich závislosti na sociální službě.

		

sociálně terapeutická dílna (STD) Kolbenka

		

Charita Kaplice poskytuje službu - sociálně terapeutická dílna Kolbenka od 1.1.2010. 		

§ 67 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozd. předpisů - sociálně terapeutická dílna

STD Kolbenka se nachází na adrese: Pivovarská 210, Kaplice
Čas poskytované služby: pracovní dny 7:30–14:30 (středa 7:00–15:00)
Službu STD Kolbenka mohou využívat občané ze SO ORP Kaplice. Trvalý pobyt v této oblasti není podmínkou.

Personální zajištění služby  
Poskytování sociální služby zajišťuje odborný a kvalifikovaný personál. Personální obsazení služby bylo
v roce 2011 následující:
+1 manažerka    +1 sociální pracovnice +1 pracovnice v soc. službách
Poslání
V sociálně terapeutické dílně Kolbenka se zaměřujeme na podporu schopností a dovedností, nezbytných pro předcházení sociálního vyloučení, ke kterému by mohlo dojít na základě zdravotního postižení. Rozvíjíme schopnosti a dovednosti našich klientů/ek tak, aby mohly žít důstojně a dosáhli co
nejvyšší možné míry samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti na svém okolí.

Statistika NZDM Hangár
Během roku 2011 poskytovalo NZDM Hangár své služby celkem 95 uživatelům.

Cíle STD Kolbenka
Cílem je nastavit takovou míru podpory a vytvořit kompenzační strategie pro naše klienty, tak aby:
zvládali základní úkony péče o domácnost a byli schopni je s podporou realizovat
byly schopni docházet do sociální služby vždy řádně a čistě oblečeni/y (i ve vztahu k ročnímu obdo‑
bí a společenské vhodnosti) a zvládali dodržovat základní pravidla hygieny
se naučili komunikovat s lidmi – s ostatními klienty, s pracovníky/icemi, s rodinou
dokázali s podporou zformulovat své potřeby a názory a také je žádoucím způsobem prosazovat,
byli schopni práce ve skupině
uměli zacházet se svými kompenzačními pomůckami
byli schopni se soustředit po danou dobu na vykonávané činnosti

Charita
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Cílová skupina služby
Služba je určena především lidem se zdravotním postižením ve věku 18 – 64 let, kteří chtějí zvýšit své
schopnosti v základních sociálních, psychických, motorických a pracovních schopnostech a dovednostech, chtějí prohloubit návyky v péči o sebe sama, v péči o domácnost, rádi by se seberealizovali
v pracovních činnostech, hledají možnost nácviku komunikačních schopností a dovedností v bezpečném prostředí.

nasloucháme
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Kapacita STD Kolbenka
Kapacita služby je nastavena pro daný okamžik na 10 uživatelů, a to s ohledem na prostory, individuální přístup k uživatelům a na možnosti dlouhodobé a pravidelné podpory. Maximální denní kapacita
služby je 15 uživatelů, jednotlivé poskytované činnosti jsou koncipovány tak, aby uživatel mohl trávit
ve službě strávit pouze část dne (cca 3,5 hodiny).

§ 70 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozd. předpisů - sociální rehabilitace
		

		

Službu SR Tolerance Kaplice mohou využívat občané ze SO ORP Kaplice. Trvalý pobyt v této oblasti není podmínkou.

Personální zajištění služby  
Poskytování sociální služby zajišťuje odborný a kvalifikovaný personál. Personální obsazení služby bylo
roce 2011 následující:
+1 manažerka    +1 sociální pracovnice (pracovnice v soc. službách)
Poslání
V sociální službě sociální rehabilitace Tolerance Kaplice se zaměřujeme na rozvoj dovedností a schopností které umožní začlenění či návrat osob se zdravotním postižením do běžné společnosti a povedou
k tomu, aby mohli vést běžný život stejně jako jejich vrstevníci, a to s ohledem na jejich potřeby a cíle.

Akce pořádané pro klienty v roce 2011
V rámci denního provozu služby se klienti aktivně zapojují do jejího chodu (úklid, vaření) a mají možnost proces sledovat od začátku až do konce (nákup a použití čistících prostředků při úklidu). Zároveň
mají možnost sledovat přirozený rytmus ročních období a jeho dopad na jednotlivé činnosti (práce na
zahradě, vaření jídla z vypěstované zeleniny, sbírání lesních plodů a jejich využití při vaření a výtvarných činnostech). Pravidelně jsou pořádány oslavy narozenin klientů, na jejichž plánování a přípravě
se klienti sami aktivně podílí. Činnost služby a práce klientů jsou prezentovány na trzích (Velikonoční
a Adventní trh ve Velešíně, Jarmark dovedností v Borovanech). V rámci služby se snažíme podpořit klienty v aktivním trávení jejich volného času (chození na procházky, hraní her, sledování dokumentárních
pořadů, filmů, čtení…)

Cíle Tolerance Kaplice
Cílem SR Tolerance Kaplice je podpořit rozvoj kompetencí a dovedností našich klientů tak aby:
byli schopni se orientovat v sociálních vztazích
dokázali prosadit adekvátně své názory ve společnosti, uměli dát prostor ostatním
byli schopni dlouhodobějšího soustředění při činnostech
dokázali komunikovat se širším okolím
uměli se orientovat ve svém okolí
znali postupy k lepšímu zvládání životních situací (odbourání nevhodných a společností odmítaných
postojů, zodpovědné společenské chování)
uměli vydefinovat své potřeby
byli schopni samostatně fungovat ve většinové společnosti

Statistika STD Kolbenka Služeb STD Kolbenka využilo v tomto roce 13 klientů.
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Charita Kaplice poskytuje službu - sociální rehabilitace Tolerance Kaplice již od 1.1.2008.

SR Tolerance Kaplice se nachází na adrese: Pivovarská 210, Kaplice
Čas poskytované služby: pracovní dny 7:30–14:30 (středa 7:00–15:00)

Služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů poskytuje tyto
základní činnosti:
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích
k sociálnímu začlenění
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Charita

sociální rehabilitace (SR) Tolerance Kaplice

Cílová skupina služby
Služba je určena především pro osoby se zdravotním postižením ve věku 15–64 let, které mají již určitým
způsobem osvojeny dovednosti vedoucí k soběstačnosti, ale chybí jim praktické zkušenosti, chtějí se lépe orientovat v sociálních vztazích, chtějí zdokonalit svou finanční gramotnost, potřebují podporu při zdokonalovaní
psaní, čtení a počítání, rádi by překonali své obavy z nových přístupů k práci, lidem, v komunikaci, přejí si získat
důvěru ve vlastní schopnosti, rádi využijí poskytnutí prostoru pro seberealizaci, hledají nové sociální kontakty.

podporujeme

VZ11
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komunitní plánování sociálních služeb v ORP Kaplice

Kapacita SR Tolerance Kaplice
S ohledem na prostory, individuální přístup a možnosti dlouhodobé systematické práce je kapacita nastavena na 12 uživatelů pro daný okamžik. Maximální denní kapacita služby je 15 uživatelů. Činnosti jsou
koncipovány tak, aby uživatel mohl ve službě strávit pouze část dne (cca 3,5 hod.).

V květnu roku 2011 začala Charita Kaplice ve spolupráci s Městem Kaplice
realizovat projekt „Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Kaplice“. Projekt, který je financovaný z Evropského sociálního fondu v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, má zajistit dostupnější
sociální služby pro obyvatele Kaplicka, a zamezit tak jejich sociálnímu vyloučení.

Služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů poskytuje tyto
základní činnosti:
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích
k sociálnímu začlenění
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Komunitní plánování sociálních služeb je metoda převzatá z Velké Británie, v České republice
začaly vznikat první plány sociálních služeb již v roce 2001.
Díky metodě komunitního plánování lze navrhovat sociální služby na míru, tzn. tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Potkávají se nad ním zástupci
města a obcí, organizace, které zajišťují sociální služby a samozřejmě lidé, pro které jsou tyto
služby určeny a široká veřejnost.
Záměrem projektu je podpora sociálních služeb, vč. podpory partnerství na místní úrovni se
zaměřením na podporu realizace procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Kaplici a
ve spolupráci s dalšími obcemi na Kaplicku. Cílem projektu je aktivizovat a podpořit stagnující
proces plánování dostupnosti sociálních služeb ve městě, včetně provedení kvalitativních šetření, revitalizace stávajícího komunitního plánu, aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních
služeb, přípravy a zahájení plánování služeb pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností. Účelem projektu je vrátit sociální služby a potřeby jejich uživatelů do popředí
zájmu plánování. Kvalitně zpracovaný Komunitní plán je významným podkladem pro tvorbu
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje, který je součástí žádostí
o dotaci ze státního rozpočtu i Evropského strukturálního fondu.

Aktivity pořádané s klienty v roce 2011
V rámci denního provozu služby se klienti aktivně zapojují do jejího chodu (úklid, vaření, spoluplánování
aktivit) a mají možnost proces sledovat od začátku až do konce (nákup čistících prostředků, jejich použití při úklidu, uklizené prostory). Zároveň mají možnost sledovat přirozený rytmus ročních období a jeho
dopad na jednotlivé činnosti (práce na zahradě, vaření jídla z vypěstované zeleniny, sbírání lesních plodů
a jejich využití při vaření a výtvarných činnostech). Během roku jsou pravidelně pořádány oslavy narozenin
klientů, na jejichž plánování a přípravě se klienti sami aktivně podílí. Činnost služby a práce klientů jsou
prezentována na nejrůznějších trzích a prodejních akcích (Velikonoční a Adventní trh ve Velešíně, Jarmark
dovedností v Borovanech). V roce 2011 jsme prostřednictvím naší sociální služby přihlásili do celostátní
výtvarné soutěže „Nad oblaky“ klienta naší služby. Jeho obraz byl velice úspěšný a postoupil do finále.
Klienty se rovněž snažíme podpořit v aktivním trávení jejich volného času (procházky, hraní her, sledování dokumentárních pořadů, filmů, čtení…)
Statistika Sociální rehabilitaci Toleranci Kaplice využilo v tomto roce 12 klientů.

Charita
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Projekt
Projekt KPSS ORP Kaplice vychází z Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území SO města Kaplice. Byl zpracován na základě výzvy „podpora procesů plánování sociálních služeb“ z Operačního plánu Lidské zdroje a zaměstnanost a je financován z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím MPSV. Projekt byl zahájen 1.5.2011 a partnerem
projektu je na základě „Smlouvy o partnerství“ město Kaplice. V první etapě byly vytvořeny
struktury řídící, koordinační a pracovních skupin. Realizační tým: místní koordinátorka KPSS,
vedoucí koordinátorka projektu, analytička, metodik, finanční manažerka, vedoucí řídící skupiny a vedoucí a členové pracovních skupin. Koordinátorka projektu, vedoucí pracovních

podporujeme

VZ11
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organizační
struktura

skupin oslovili své členy, společně pak zrevidovali stávající plán KPSS ORP Kaplice a opravili
jej s přihlédnutím k minulým zkušenostem. Jedná se o pracovní verzi pro potřeby Jihočeského
kraje k zpracování SPRSS. Pracovní verze dokumentu „Aktualizovaný Komunitní plán“ byla
předložena Radě města Kaplice, a ta jej doporučila Zastupitelstvu města Kaplice ke schválení.
Projekt je členěn na několik klíčových aktivit a je hodnocen pomocí indikátorů.
V rámci první klíčové aktivity „Nastavení funkčních mechanismů KPSS“ členové projektu doplnili
řídící skupinu o zástupce uživatelů sociálních služeb, sestavili koordinační skupinu, doplnili vedoucí
pracovních skupin, za přispění metodika vytvořili vlastní funkční mechanismy a oslovili nominované
členy pracovních skupin ke spolupráci. ORP Kaplice sezvala starosty přináležejících obcí na zasedání v říjnu 2011, kde proběhla prezentace KPSS ORP Kaplice. Do projektu se zapojili XX zadavatelů, XX poskytovatelů a XX uživatelů sociálních služeb z celého ORP Kaplice.
V rámci publicity projektu byly vytvořeny letáky informující veřejnost o realizaci projektu KPSS
a o možnosti zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb v ORP Kaplice. Byl
vytvořen závazný grafický manuál, který obsahuje hlavičkový papír, a šablony na prezenční listiny, PPT prezentace a šablonu podávání tiskových zpráv. Bylo vytvořeno i nové logo projektu,
které navrhli uživatelé sociálně terapeutické dílny Kolbenka Kaplice v rámci nácviku pracovních dovedností a výtvarně jej zpracovala firma srneczekdesign.
Byla taktéž vytvořena tisková zpráva pro účely presentace KPSS ORP Kaplice. Projekt KPSS je
samostatně presentován na www.charitakaplice.cz a na www stránkách Města Kaplice. Na nich
je uveřejněn popis projektu, cíle, harmonogram, klíčové aktivity, seznam členů řídící a pracovních
skupin. Charita Kaplice zveřejnila informace o projektu na oficiálních stránkách www.esfcr.cz.
V rámci další klíčové aktivity „Kvalitativní šetření“ cílových oblastí analytička projektu sestavila
sociálně demografickou analýzu, na základě dat poskytnutých městy, pracovními skupinami,
veřejností a z dat sociodemografického vývoje, do níž se data čerpali ze sociálního odboru
ORP Kaplice, ze statistického úřadu, Úřadu práce, atd. Analytička projektu zpracovala
výstupy pro pracovní skupiny, šetření započalo v prosinci 2011 a ukončeno bude v březnu
2012. Konečným výsledkem šetření budou tři analýzy, a to jak poskytovatelů, tak zadavatelů a
pohledu veřejnosti na sociální služby.

Biskupství českobudějovické
Diecézní charita České Budějovice
Rada Charity Kaplice

Charita Kaplice
režie organizace

Externí supervizor
Tolerance Kaplice

JN Dapo (externí účetní fa)

NZDM Depo

CHPS Kaplice

Sponzoři a dárci

Charita Kaplice získala v daném účetním období dary v celkové hodnotě 169 tis. Kč. Velké díky
patří všem níže uvedeným fyzickým i právnickým osobám. Charita Kaplice si o svých dárcích
a sponzorech vede evidenci. Někteří si nepřáli být zveřejněni. I jim náleží naše poděkování.
Organizace Charita Kaplice
Společné stravování (Pohorská 160, Kaplice)
věcný dar
finananční dar       Ipsos Tambor (Dana Doležalová)
Flosman a.s. (Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor)
		

Diecézní Charita České Budějovice (Tříkrálová sbírka 2011)

Dominika Faflová

Charitní pečovatelská služba Kaplice
finananční dar       Sodexo Pass Česká republika a.s. (Radlická 2, 150 00 Praha 5)
		

Diecézní Charita České Budějovice (Tříkrálová sbírka 2011)

Postní almužna

Velešín (Tříkrálová sbírka 2011)

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež HANGÁR + MOLO + DEPO
        finanační dar
Česká asociace streetwork, o.s. (Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 – Modřany)

Projekt bude pokračovat do dubna roku 2013.

		

Diecézní Charita České Budějovice (Tříkrálová sbírka 2011)

Sociálně terapeutická dílna Kolbenka
        finanční dar
Kulturní a informační centrum města Velešína (výtěžek z Adventního trhu 5.12.2010)
materiálové vybavení
Marie Poláková
věcný dar
Uživatelé chráněného bydlení Blansko

Charita
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ekonomické
			 Počet zaměstnanců organizace
fyzický:
informace
									přepočtený:

Charita Kaplice organizovala sbírku ve 13 městech a obcích. S kasičkami vyšlo do ulic 22 skupinek, kterým se podařilo vybrat rekordní
částku 76 529 Kč.
Z těchto prostředků byl financován rozvoj sociálních služeb Charity
Kaplice a to především pečovatelské služby (reminiscenční terapie, nákup kompenzačních pomůcek, nákup auta), dále podpora nových metod a
aktivit v Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, a část prostředků byla
použita na pomoc lidem v tíživé životní situaci a to formou zřízení krizového fondu
pro farnost Kaplice.
		
Koledovalo se ve dnech 6. až 8. 1. 2011 v těchto obcích:
obce
Benešov nad Černou
Blansko, Hradiště
Bujanov
Dolní Dvořiště
Kaplice
Kaplice nádraží
Malonty
Omlenice, Omlenička
Pohorská Ves
Pořešín
Rožmitál na Šumavě
Rychnov nad Malší
Výheň
celkem

			
			 Náklady celkem za organizaci v roce 2011 činily:
			 Výnosy celkem za organizaci v roce 2011 činily:
			
Charita Kaplice ze své činnosti za rok 2011 vykazuje zisk v celkové výši:

7 898 000,00 Kč
8 098 000,00 Kč
200 000,00 Kč

Hlavními zdroji příjmů na poskytování sociálních služeb se staly dotace z ministerstev ČR,
Jihočeského kraje, města Velešína a zdroje získané vlastní činností.

vybraná částka
4 015,1 692,5 054,2 588,31 741,1 735,15 295,2 188,1 664,4 486,4 090,1 375,606,76 529,-

Akci podpořila prodejna Flosman a.s. Kaplice (Na Vyhlídce 513) a firma Šmak (Linecká 343,
Kaplice), kteří věnovali věcné dary, díky nimž jsme mohli odměnit naše koledníky.
Velice si ceníme ochoty, vstřícnosti a zodpovědnosti všech, kteří se podíleli na přípravě i zdárném průběhu celé Tříkrálové sbírky. Vážíme si projevu důvěry v naši dobročinnou práci a jsme
opravdu vděční všem, kteří jakýmkoli obnosem podpořili rozvoj sociálních služeb Charity Kaplice.
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21		
19,75			

Náklady v Kč
Spotřeba materiálu a energií
Náklady na služby
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Daně a poplatky
Ostatní náklady

7 898 000,00 Kč
795 000,00 Kč
1 841 000,00 Kč
3 936 000,00 Kč
1 275 000,00 Kč
8 000,00 Kč
43 000,00 Kč

Výnosy v Kč
Tržby za služby
Tržby za prodané zboží
Dotace MPSV
Dotace Jihočeský kraj
Dotace město Velešín
Dotace město Dolní Dvořiště
Dotace město Malonty
Dotace APSS
Ostatní výnosy
Příspěvky a dary

8 098 000,00 Kč
297 000,00 Kč
2 000,00 Kč
3 008 000,00 Kč
3 986 000,00 Kč
584 000,00 Kč
30 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 000,00 Kč
17 000,00 Kč
169 000,00 Kč

Hospodářský výsledek v Kč

CHK
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Vážení.
Pokud Vás činnost naší organizace zaujala, dovolte, abychom
Vám nabídli možnosti, jak podpořit činnost Charity Kaplice.

Dobrovolnická práce může spočívat nejenom v přímé péči s uživateli jednotlivých sociálních
služeb, ale i v oblastech Vaší profese (např. správa www stránek, publicita, propagace, IT služby).
2. Účast na Tříkrálové sbírce (TS)
Charita Kaplice se v roce 2011 opět zapojila do celorepublikové Tříkrálové sbírky. Část výtěžku
je Charitou České republiky zpětně přerozdělena i do naší organizace Charita Kaplice. Uvítáme vaši pomoc při koordinaci Tříkrálové sbírky, můžete se zúčastnit jako vedoucí skupinky TS,
případně přímo jako koledník.

Můžete využít následujících cest podpory:
1. Dobrovolnická práce
Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez
nároku na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti
neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé
také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny.

3. Věcný dar
Mnoho aktivit Charity Kaplice se odvíjí od vybavení jednotlivých sociálních služeb. Velice si
vážíme jakéhokoliv daru, který můžeme plnohodnotně při jednotlivých činnostech využít.

Motivace každého člověka k dobrovolné práci je jedinečná - často se ovšem jedná o kombinaci
následujících faktorů:

4. Finanční příspěvek na provoz jednotlivých sociálních služeb
a) Zaslání na účet 217333850/0300 (do textu napište od koho daný dar je a jak má být použit)
b) Osobní předání částky

altruismus Dobrovolník chce být užitečný ostatním. Většina lidí si myslí, že ve skutečnosti neexistují
žádní čistě altruističtí dobrovolníci - altruismus je společnou motivací, ale nikdy ne jedinou, pokud
člověk slouží trvale - vždy je přítomen nějaký osobní zisk či zadostiučinění.
kvalita života Dobrovolník slouží ostatním, protože tak zlepšuje svůj vlastní život. Jedná se patrně
o nejdůležitější motivaci. Dobrovolníci jsou rádi s ostatními, mají rádi aktivní odpočinek a zejména
pocit, že mají pro ostatní svou cenu.
zpětný zisk Mnoho lidí má z dobrovolnické činnosti nějaký, byť nefinanční zisk.
smysl služby Někteří dobrovolníci vidí spolupráci v komunitě jako zodpovědnost, kterou spolu při‑
náší občanství - v tomto případě se někdy sami necítí být dobrovolníky.
náboženské přesvědčení Mnoho náboženství vnímá službu ostatním jako duchovní povinnost nebo
prostředek k dosažení vyššího duchovního postavení.
finanční zisk Pokud je služba motivována finančně, není člověk chápán jako dobrovolník. Přesto
jsou některé organizace schopny hradit výdaje dobrovolníků, jiné poskytují něco ve smyslu stipen‑
dia nebo honoráře. Obecně vzato, čím vyšší je odměna, tím těžší je zařadit takovou službu mezi
dobrovolné aktivity.
profesionální zkušenost Dobrovolnictví nabízí zkušenost, kterou je možno zahrnout do profesního
životopisu a zvýšit tak svou hodnotu pro zaměstnavatele.
společenské důvody Dobrovolnictví je vhodným způsobem k poznání velkého množství nejrůzněj‑
ších lidí a často je tak možné se snadno spřátelit. (zdroj: www.wikipedie.cz)
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O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody k dobrovolnictví bývají
většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, případně bránit
svoji vlast ve válce, pomáhat při živelní katastrofě, mírnit utrpění nemocných lidí při epidemiích
apod. (zdroj: www.wikipedie.cz)
Děkujeme Vám za jakoukoliv formu podpory, ať už v podobě vlídného přijetí a slova, nebo
v podobě věcného či finančního daru.

CHK
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ředitelka Charity Kaplice_Marie Froulíková_731 604 509_info@charitakaplice.cz
finanční manažerka_Ing. Renáta Švecová_734 435 182_renata.svecova@charitakaplice.cz

KPSSK_komunitní plánování sociálních služeb na území SO ORP Kaplice
koordinátor/ka projektu KPSS_734 435 442_andrea.kutejova@charitakaplice.cz

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
CHPS Kaplice_charitní pečovatelská služba Kaplice
manažer/ka_731 604 402_chps@charitakaplice.cz
sociální pracovník/ice_731 604 449
pracovník/ice v soc. sl., pečovatel/ka Kaplice_734 435 177
pracovník/ice v soc. sl., pečovatel/ka Velešín_731 604 237 nebo 731 604 451

sekce NZDM_nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
manažer/ka, sociální pracovník/ice_731 604 370_nzdm@charitakaplice.cz

NZDM DEPO

koordinátor/ka_734 435 181
sociální pracovník/ice_734 604 422 								
pracovník/ice v soc. sl._734 435 183
NZDM MOLO  
koordinátor/ka_734 604 452
sociální pracovník/ice_731 435 176 								
pracovník/ice v soc. sl._734 435 179
NZDM HANGÁR   
koordinátor/ka_734 345 180
pracovník/ice v soc. sl._734 435 184

STD Kolbenka, Tolerance Kaplice_sekce Zdravotně tělesně postižených
manažer/ka_731 604 507_ztp@charitakaplice.cz
sociální pracovník/ice_731 604 505
pracovník/ice v soc. sl._731 604 506

aktuální
kontakty
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