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podrobnější informace se dočtete v následujícím textu, já si zde
pouze dovolím krátké shrnutí našich aktivit v roce 2014 a poděkování
všem příznivcům, dárcům a donátorům naší organizace.
Ke stávajícím čtyřem projektům přibylo v letošním roce nově
otevřené Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Dolním Dvořišti
Dédéčko, jehož celý provoz financuje právě obec Dolní Dvořiště. Tímto krokem vzrostl počet uživatelů v „nízkoprazích“ na 272. Rozrostl se
nám také počet uživatelů pečovatelské služby, která díky demografickému vývoji v naší republice zaznamenala zvýšený zájem o tento typ
služby. Pečovatelskou službu jsme navíc rozšířili o nabídku fakultativních a do budoucna bychom chtěli jít ještě dál, převzít uživatele pečovatelské služby Města Kaplice a Domu chráněného bydlení v Blansku
nebo na základě potřeb cílové skupiny prodloužit pracovní dobu. Počet
uživatelů ambulantní služby - sociální rehabilitace Tolerance zůstal
stejný jako v předchozím roce tj. 16, nicméně na základě potřeb těchto
i dalších zájemců, budeme tuto službu v následujícím roce poskytovat i
terénní formou.
Na tomto místě děkuji za sebe, mé kolegy i naše uživatele všem,
kteří se nás rozhodli podpořit jak finančními tak i věcnými dary a tím
nám „pomohli pomáhat“, tj. rozšířit a zkvalitnit naše sociální služby.
								
Mgr. Ivana Žáčková
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Charita Kaplice
Náměstí 42
382 41 Kaplice
IČ: 73634310
Číslo účtu: 217333850/0300 ČSOB
Číslo sbírkového účtu: 259580227/0300 ČSOB
Statutární zástupce: Mgr. Ivana Žáčková
Registrace: 1. 9. 2007, Ministerstvo kultury
Číslo evidence: 8/1-05-727/2007-11082
Základní kontakty
Mgr. Ivana Žáčková, ředitelka 731 604 509
Naděžda Nováková, ekonomka 774 655 388
e-mail: info@charitakaplice.cz

Zřizovatelem organizace je Biskupství českobudějovické. Na základě rozhodnutí biskupa českobudějovického je Charita Kaplice samostatnou organizační
jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou a spadá pod Charitu Česká republika v Praze.
Poradním orgánem je Rada Charity Kaplice, která
má pět členů:
P. ThMgr. Martin Bětuňák, Mgr. Jakub Němec, Ing.
Pavel Svoboda, Blanka Vítů, Mgr. Ivana Žáčková

Předmět činnosti:
1. pastorační a duchovní služba
2. zřizování a provozování nestátní sociální služby
3. zřizování a provozování nestátní zdravotní služby
4. humanitární pomoc
5. vzdělávací činnost
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VELEŠÍN
§ 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – ve znění pozd.
předpisů – pečovatelská služba
Charita Kaplice poskytuje terénní pečovatelskou službu – CHPS Velešín
již od 1.1.2008.
CHPS Velešín má dvě střediska:
středisko Kaplice, ul. Náměstí 42
středisko Velešín, ul. Strahovská 256
Uživatelé mohou využívat našich služeb v pracovní dny:
od 7,30 do 15,00 hod
Služeb CHPS Velešín mohou využívat občané z vybraných obcí v SO ORP
Kaplice. Trvalý pobyt v této oblasti není podmínkou.
Personální zajištění služby
Službu CHPS Velešín poskytují kvalifikovaní pracovníci, jejichž vzdělání
odpovídá požadavkům stanovených ve výše uvedeném zákoně. Personální
obsazení sociální služby bylo v roce 2014 následující:
+1 vedoucí sociální služby na 0,8 úvazek
+1 sociální pracovnice na 1,0 úvazek
+3 pracovníci v soc. sl. (pečovatelé/ky) na 3,0 úvazky
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Poslání CHPS Velešín
Posláním Charitní pečovatelské služby Velešín 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.
Cíle CHPS Velešín
dosáhnout toho, aby minimálně 80% uživatelů setrvalo i nadále ve
svém přirozeném domácím prostředí,
zajistit uživateli CHPS Velešín 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 Velešín dle
jejich potřeb a dle požadavků uživatelů
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.
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Kapacita CHPS Velešín
Maximální kapacita služby týkající se všech úkonů je 70 uživatelů. Tato kapacita je pouze orientační, je přihlíženo na celkovou vytíženost pracovníků
- tzn. počet a náročnost jednotlivých úkonů u každého uživatele.
Služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
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 hygieně, 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 malování, 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..
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Akce pořádané pro uživatele v roce 2014
Stejně jako v předchozích letech mohli naši uživatelé, ale také senioři
z Velešína a blízkého okolí navštěvovat Klubík. Tuto aktivitu finančně
podpořil Jihočeský kraj v rámci GP – Podpora služeb nedefinovaných
v zákoně o soc. službách. Projekt s názvem Klubík 2014 probíhal od
ledna do září 2014 a senioři se mohli pravidelně každou středu setkávat
v Klubovně bytového domu na Strahovské ulici ve Velešíně. Probíhala
zde setkávání se zajímavými hosty (starosta města Velešína, pan farář,
apod.), besedy na nejrůznější témata (ta se odvíjela např. od významných dnů v našem kalendáři), dále se uživatelé mohli naučit základům
práce na počítači v rámci počítačového kurzu, probíhala tvořivá odpoledne, kde senioři vyráběli nejrůznější dárkové předměty a nechyběla
ani odpoledne strávená jen tak, posezením nad kávou či čajem, zpestřená hraním společenských her či jen nezávazným povídáním si.
Projekt byl zakončen velkým Setkáním seniorů, které proběhlo v měsíci
září v sále kina Velešín. Senioři tak mohli strávit podvečer ve společnosti svých známých, poslechnout si příjemnou živou hudbu, pokochat
se vystoupením např. břišních tanečnic či divadelního spolku BezvaDivadlo a závěr jsme si oživili bohatou tombolou.
Statistika CHPS Velešín
Charitní pečovatelská služba Velešín měla k datu 31.12.2014 celkem 39
uživatelů. V průběhu tohoto roku využívalo pečovatelské služby dalších
30 uživatelů. V roce 2014 využilo našich služeb celkem 69 uživatelů.
Pracovníci v sociálních službách/pečovatelé/ky navštívili v roce 2014 v
průměru 27 uživatelů denně a celkově v daném kalendářním roce provedli 7254 návštěv u našich uživatelů. V rámci těchto návštěv vykonali
většinou i několik úkonů pečovatelské služby najednou.
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ (NZDM)

Půjčovna kompenzačních pomůcek v Charitě Kaplice funguje již od
roku 2013. Vznikla z důvodu poptávky seniorů či osob se zdravotním
postižením a jejich příbuzných po kompenzačních pomůckách, které
jsme do této doby nabízeli pouze formou fakultativní činnosti uživatelům pečovatelské služby.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určeny dětem a mládeži, které
tráví svůj volný čas touláním na ulici, v partě či jinak neorganizovaně. Jedná
se o sociální službu, dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, které
poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let
ohroženým společensky nežádoucími jevy.

Cílová skupina
Senioři a osoby se zdravotním omezením, které pro podporu své
soběstačnosti potřebují kompenzační pomůcku. Jedná se např. o zhoršení pohyblivosti u seniorů z důvodu věku, situace, kdy je jedinec propuštěn ze zdravotnického zařízení a pomůcku potřebuje ke své rehabilitaci a
rekonvalescenci, dále případy, kdy došlo ke zhoršení zdravotního stavu a
jedinec čeká na vyřízení žádosti o pořízení vlastní KP, aj.

§62 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - jsou činností, které zajišťují
podmínky pro společensky přijatelné volnočasové aktivity, pracovně-výchovnou práci s dětmi, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností a zajištění podmínek pro přiměřené vzdělání.

Sklad kompenzačních pomůcek
Charita Kaplice disponuje menšími kompenzačními pomůckami, jako
jsou např. chodítka, toaletní křesla, sedačky do vany či sprchy apod.
Sklad pomůcek se nachází ve Velešíně v sídle Charitní pečovatelské
služby Velešín.
Kontakty
tel. 731 604 449 a 731 604 402
e-mail chps@charitakaplice.cz
adresa Strahovská 256, Velešín
Financování
Kompenzační pomůcky byly a jsou pořizovány z finančních darů od
právnických či fyzických osob a z výtěžku z tříkrálové sbírky. V roce
2014 jsme zakoupili také několik kompenzačních pomůcek získaných z
grantu nadace Výboru dobré vůle O. Havlové a z projektu MAS Pomalší
Vybavení pro zkvalitnění sociálních služeb Charity Kaplice.
10

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - je součástí všech
aktivit realizovaných zařízením a umožňuje uživatelům lepší orientaci ve
vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (doprovázení, práce s
blízkými osobami uživatele atd.)
Sociálně terapeutické činnosti - tyto činnosti vedou k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování dětí a mládeže.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob- ních
záležitostí - dětem je poskytována pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou a při další ch aktivitách podporující jeho sociální začleňování
Kontakty
tel. 734 435 181
tel. 731 604 505
tel. 731 604 452
tel. 739 383 480

email: lucie.ovadkova@charitakaplice.cz - vedoucí
email: jana.marozsova@charitakaplice.cz - DEPO
email: vendula.frantova@charitakaplice.cz - MOLO
email: vendula.kovacsova@charitakaplice.cz - DD
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NZDM DEPO KAPLICE
Horská 740, Kaplice, 382 41

NZDM MOLO VELEŠÍN

Otevírací doba:
Pondělí až čtvrtek - 12:00 – 17:00 hod
Pátek – 12:00 – 16:00 hod

Družstevní 596, 382 32 Velešín

Personální zajištění:
Jana Maroszová, DiS. – sociální pracovnice
Štěpánka Faflová – pracovnice v sociálních službách
Bc. Lucie Ovádková – vedoucí služby NZDM – sociální pracovnice
Statistika pro rok 2014
Úkon					Počet
Počet uživatelů			86
Počet výkonů				1959
Kontaktní práce			191
Krizová a situační intervence		
7
Specificky-preventivní aktivita
40
Práce se skupinou 			
155
Aktivity v roce 2014
Depo je určeno dětem a mládeži ve věku od 11 do 20 let, mající bydliště nebo
navštěvují školy v Kaplici a jeho okolí. V roce 2014 se rozhovory týkaly: partnerské vztahy, škola, vzdělání, rodina, zájmové činnosti, volný čas. K osvětě
slouží přednášky, diskuze, dokumenty, naučné hry či výtvarná činnost. V
klubu také realizujeme bloky specificky-preventivních aktivit (zdravý životní
styl, ekologie, drogové i nedrogové závislosti, bezpečný sex, vztahy s okolím).
Depo letos dostalo nový kabát, zabarvilo se do jasných pastelových barev.
Přestěhovali jsme kompletně interiér a pořídili jsme do klubu pingpongový
stůl a X box, který si ihned našel velké příznivce. Naši uživatelé se zapojili do
společensky prospěšných a dobročinných akcí, např.: Tříkrálová sbírka, kdy
se děti sami akce účastnily nebo pomáhaly s její organizací.
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Otevírací doba:
Pondělí a středa - 13:00 – 17:00 hod
Úterý a čtvrtek – 13:00 – 18:00
Pátek – 13:00 – 16:00 hod
Personální zajištění:
Mgr. Vendula Frantová – pracovnice v sociálních službách
Anna Šiftová, DiS. – sociální pracovnice
Bc. Lucie Ovádková – vedoucí služby NZDM – sociální pracovnice
Statistika pro rok 2014
Úkon					Počet
Počet uživatelů			125
Počet výkonů				2388
Kontaktní práce			387
Krizová a situační intervence		
35
Specificky-preventivní aktivita
38
Práce se skupinou 			
44
Aktivity v roce 2014
V roce 2014 jsme se s našimi uživateli věnovali nejvíce rozhovorům, zrealizovali jsme několik bloků specificky preventivních aktivit, pořádali jsme
bubenický workshop, turistický výlet. Většina aktivit vychází z aktuálních
potřeb a přání uživatelů. V klubu se snažíme program „ušít“ uživatelům
na míru tak, aby si k nám získali důvěru a rádi se opět vraceli a svůj volný
čas trávili smysluplně. Tento rok jsme se převážně věnovali tématům jako
je zdravý životní styl, vztahové záležitosti, bezpečný sex, sebepoškozování,
drogy a závislosti, rodinné vztahy, apod.
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NZDM DéDéčko DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
Dolní Dvořiště 171, 382 72
Otevírací doba:
Pondělí až čtvrtek - 12:00 – 17:00 hod
Pátek – 12:00 – 16:00 hod
Personální zajištění:
Vendula Kovacsová – pracovnice v sociálních službách
Bc. Lucie Ovádková – vedoucí služby NZDM – sociální pracovnice
Statistika pro rok 2014
Úkon					Počet
Počet uživatelů			61
Počet výkonů				1576
Kontaktní práce			121
Krizová a situační intervence		
31
Specificky-preventivní aktivita
0
Práce se skupinou 			
73

Podzimní prázdniny v říjnu jsme využili na spřátelení dětí ze
všech našich nízkoprahů, tzn. z velešínského Mola, kaplického
Depa a DéDéčka. Uspořádali jsme turnaj ve stolním tenise
ve Velešíně. Nejvyšší účast byla z Dolního Dvořiště. Děti z
DéDéčka měly hrazenou cestu obecním úřadem DD. Všichni
si za účast odnesli malou odměnu. Na podzim ve spolupráci
se základní školou v Dolním Dvořišti jsme uspořádali také
besedu „jak si vážit sám sebe“ s děvčaty z Rozkoše bez rizika.
V říjnu byla pro děti připravena Halloweenská diskotéka a v
listopadu si užily bubenický workshop. Účast byla opět vysoká. Děti si mohly zahrát na dva druhy afrických bubnů, které
přivezla skupina UDUBUDU.
Uživatelé našeho klubu se také podíleli na Tříkrálové sbírce.
NZDM DéDéčko je financováno Obcí Dolní Dvořiště. V roce
2014 přispěla na provoz částkou ve výši 866.478,- Kč.

Aktivity v roce 2014
Letošní rok jsme zahájili provoz nového Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež v Dolní Dvořišti. Slavnostní otevření proběhlo dne 7. 2. 2014. V
pátek odpoledne se v nově zařízených prostorách sešlo několik hostů pozvaných na slavnostním otevření. Nechyběla starostka Dolního Dvořiště
paní Helena Panská a ředitelka Charity Kaplice paní Mgr. Ivana Žáčková.
Tyto prostory byly uzpůsobeny tak, aby mohly sloužit dětem a mladým
lidem ve věku od 8 do 18 let, kteří mají bydliště v Dolním Dvořišti nebo v
blízkém okolí.
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Sociální rehabilitace Tolerance
Kostelní 128
382 41 Kaplice, v 1. patře budovy.
Čas poskytovaní služby:
DNY / FORMA
AMBULANTNÍ
TERÉNNÍ
PONDĚLÍ:		7:30-14:30		ÚTERÝ:		7:30-14:30		STŘEDA:		7:00-15:00		ČTVRTEK:		13:00-14:30*		8:00-15:30
PÁTEK:			-		8:00-15:30
* individuální setkaní s pracovníkem
Služba poskytnutá podle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve
znění pozd. předpisů - sociální rehabilitace. Charita Kaplice poskytuje sociální službu Sociální rehabilitace Tolerance již od 1. 1. 2008.
Poslání
Posláním sociální služby Sociální rehabilitace Tolerance je podporovat a rozvíjet praktickým nacvičováním i specifickými metodami u osob se zdravotním postižením takové schopnosti a dovednosti, které je připraví na samostatný život, udrží a zvýší jejich soběstačnost a umožní jim začleňovat se do
společnosti, kde budou schopni prosazovat svou vůli, názory a myšlenky.
Cíle
1.
2.
3.
4.
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uživatel bude samostatnější v běžném životě
uživatel si svou soběstačnost udrží / zvýší v nejvyšší možné míře
uživatel bude prosazovat svou vůli, vyjadřovat své názory a myšlenky
uživatel bude vědět, kam se má obrátit o potřebnou pomoc

Cílová skupina služby
Sociální rehabilitace Tolerance je určena osobám se zdravotním postižením, které jsou ve věku 15 - 64 let a zároveň bydlí v Kaplici nebo
jejím blízkém okolí. Sociální služba je poskytována jen osobám s určitou
mírou soběstačnosti, tj. které jsou mobilní i bez asistence, sami zvládají
osobní hygienu, samostatně se obléct a najíst, konkrétně osobám s:
lehkým mentálním postižením
středním mentálním postižením
duševním onemocněním
kombinovaným postižením (osoby s přidruženým tělesným nebo
smyslovým postižením),
Kapacita služby
Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice je poskytována formou ambulantní, s kapacitou 14 uživatelů v daný okamžik a formou terénní, kde se
návštěvy klientů plánují s pracovníkem individuálně.
Služba dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytuje tyto základní činnosti:
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti, dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování,
např. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, péče o domácnost, drobné údržbářské práce, nakupování, hospodaření s penězi,…
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, např.
nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik chování v různých společenských situacích,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, např. upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, např. informační servis a zprostředkovávání služeb.
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Rok 2014
Ohlédneme-li se za rokem 2014, pro SR Tolerance znamenal nejen boj o
přežití sociální služby, ale zaznamenali jsme příjemné zážitky a dokonce několik úspěchů. Bohužel, finanční situace nám nedovolovala nadále poskytovat ambulantní službu od pondělí do pátku, a tak jsme byli nuceni provoz
omezit. Dne 7. října 2014 se konal v rámci Týdne sociálních služeb Den
otevřených dveří. Velmi nás potěšila vysoká návštěvnost a zájem dozvědět
se něco o naší službě a to nejen od příbuzných a přátel našich klientů, ale
i „lidí z ulice“. Děkujeme! Za největší úspěch považujeme natáčení České
televize, které se konalo dne 9. prosince 2014 v Toleranci. Z tohoto natáčení můžete shlédnout krátký klip v pořadu „Tříkrálový koncert“, který byl
odvysílán dne 4. ledna 2015 na ČT1 v 18:00 hodin.

Statistika 2014
Sociální rehabilitaci Tolerance využilo v roce 2014 16 klientů. Počet je
stejný jako minulý rok. Sociální službu kontaktovali její klienti během roku
2014 celkem 1983krát. V SR Tolerance jim pak za celý rok 2014 bylo poskytnuto 5 212,5 hodin přímé podpory.

Personální zajištění služby
Poskytování sociální služby zajišťuje personál, který svou odborností a kvalifikací splňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kontakty
Vedoucí sociální služby Tolerance:
tel. 731 604 507
email: zdenka.paleckova@charitakaplice.cz
			email: tolerance@charitakaplice.cz
			email: tolerance.kaplice@charitakaplice.cz

Pracovní tým v roce 2014 tvořily:
vedoucí pracovnice (0,5 úvazek) + sociální pracovnice (0,5 úvazek) - Mgr.
Zdeňka Palečková
pracovnice v sociálních službách (1,0 úvazek) - Bc. Kristýna Regulová
+ Jiřina Majeriková (od prosince)
+ Linda Šlapáčková (od prosince)
+ Marcela Posekaná (od října, v září dobrovolnice)

Úkon					počet
nácvik péče o vlastní osobu		
1781,25
zprosředkování kontaktu		
1794,5
výchovné, vzdělávací a akt. činnosti 1603,5
pomoc při uplatňování práv		
33,25
Celkem počet úkonů			
5212,5

Pracovnice v sociálních službách:
tel. 731 604 506
email: kristyna.regulova@charitakaplice.cz
			email: marcela.posekana@charitakaplice.cz

V průběhu roku 2014 náš tým doplnily: 		
- Dana Máslíková 1,0 (červenec - srpen)
- Katarína Kolaříková 1,0 (duben)
- Jaroslava Ptáčková 0,5 (únor - březen)
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OSOBNÍ ZKUŠENOST
OSTATNÍ INFORMACE
I MALÉ ORGANIZACE SE MOHOU KVALITNĚ VZDĚLÁVAT
reg. číslo projektu CZ.1.04/3.10.03/A7.00165
V roce 2014 uzavřela Charita Kaplice smlouvu o partnerství v programu
OP LZZ „I malé organizace se mohou kvalitně vzdělávat“ (reg. číslo projektu CZ.1.04/3.10.03/A7.00165). Cílem bylo umožnit svým zaměstnancům
(sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách a vedoucím
pracovníkům) další vzdělávání prostřednictvím kvalifikovaných lektorů v
akreditovaných kurzech.
Zde uvádíme příklad absolvovaných kurzů našimi zaměstnanci:
Sebezkušenostní výcvik
Ochrana práv uživatelů
Krizová intervence v praxi
První pomoc
Implementace standardů kvality
Příprava na inspekci
Krizová intervence
Individuální plánování s klientem
Projektové řízení
Dlouhodobý manažerský kurz
Úvod do SQSS, procedurální SQSS, provozní a personální SQSS
Naše organizace vychází vstříc také svým zaměstnancům majícím zájem
studovat ve svém volném čase a získat osvědčení, případně vysokoškolské
vzdělání v oblasti sociální péče.
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Mne osobně nejvíce oslovil 75-ti hodinový Sebezkušenostní
výcvik, který znamenal přínos pro můj profesní i osobní život.
Lektorovi se hned od počátku prvního setkání naší skupiny
podařilo navodit příjemnou a přátelskou atmosféru a tak tomu
bylo až do konce. Díky zajímavým a originálním aktivitám a
otevřené zpětné vazbě od lektora a od ostatních účastníků se
naplnila má očekávání od tohoto školení. Zmíním zde alespoň
některá: prohloubení týmové spolupráce, osvojení některých
skupinových technik řešení problémů, lepší zvládání fází skupinové a týmové práce, jistější zvládání náročných situací - s
lepšími výsledky i pocity pro obě zúčastněné strany.
Bc. Kristýna Regulová
sociální pracovnice SR Tolerance

PRÁCE A RODINA
Charita Kaplice také v roce 2014 pokračuje v prorodinně orientované personální politice. Umožňuje i nadále využití pružné pracovní doby, možnosti
zkrácených pracovních úvazků, distanční formy práce a v mimořádných
případech krátkodobou přítomnost dětí na pracovišti.
Vytváření vlídného pracovního prostředí se zohledněním nápadů zaměstnanců prospělo také k budování sounáležitosti s naší organizací, přispělo k
rozvoji zpětné vazby a otevřené komunikaci mezi sebou navzájem a naplňuje tak vizi a poslání v duchu jak uvnitř tak navenek.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika,
je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2014 se v celostátním měřítku
uskutečnila již počtrnácté.
Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala všem, kteří přispěli do tříkrálových pokladniček našim dobrovolníkům, kteří převlečení za koledníky
vyšli do ulic, aby rozdávali radost o narození Božího Syna. I letos našim
koledníkům dal v kostele sv. Petra a Pavla požehnání pan farář Mgr. Pavel
Šimák.
Výtěžek Tříkrálové sbírky: Kč 71. 964,-- pomůže charitě rozšířit své sociální projekty, pole působnosti a pomáhat tak stále více potřebným lidem v
našem okolí, a to zejména v oblastech, kde sbírka probíhá. Velký dík patří
Farní charitě Velešín, která pod vedením paní Kleinové již tradičně předává jako finanční dar výtěžek velešínské tříkrálové sbírky naší organizaci.
Letošní výtěžek ve výši Kč 53.812,-- bude využit na zkvalitnění a provoz
sociálních služeb Charity Kaplice dále jako krizový fond.
Název obce 			
Vykoledovaná částka v Kč
Kaplice					19.797,-Malonty				18.008,-Horní Dvořiště			4.291,-Rychnov nad Malší			
7.503,-Pohorská Ves				1.820,-Rožmitál na Šumavě 			
2.075,-Dolní Dvořiště 			
4.690,-Výheň 					1.204,-Netřebice				4.370,--		
Pořešín 				2.790,-Bujanov 				5.416,--

HUMANITÁRNÍ POMOC
Jednou z definicí humanitární pomoci je: jde o pomoc, která je
poskytovaná typicky v důsledku krizí. Reaguje na momentální
nerovnováhu v oblasti základních potřeb pro život a je poskytována
jen po dobu, kdy je daná osoba či oblast země neschopná fungovat
samostatně. Typickým příkladem jsou přírodní katastrofy (povodně, požáry, zemětřesení, ...) a jiné osobní krizové situace. Cílem této
pomoci je zajištění základních lidských potřeb.
Na rozdíl od roku 2013, kdy jsme pomáhali jak osobně tak i materiálně a finančně lidem postiženým povodněmi, jsme letos – bohudíky – takto zasahovat nemuseli. Nicméně jsme se zúčastnili Národní
potravinové sbírky a za laskavého přispění Penny Marketu Český
Krumlov a jeho zaměstnanců jsme vybrali a následně po domluvě
se starosty obcí v ORP Kaplice rozdělili a rozvezli jejich potřebným
145 kg potravin a hygienických potřeb. Předávání této pomoci se
neobešlo bez slz radosti a dojetí, které jsou pro nás inspirací v naší
práci.
DOBROVOLNICTVÍ
Také v tomto roce nadále pokračuje spolupráce s dobrovolníky, kteří
pomáhají v sociálních službách poskytovaných Charitou Kaplice,
zejména pak v sociální rehabilitaci Tolerance.
Dobrovolnictví je služba prováděná ve prospěch druhých zdarma,
na základě dobrovolnické smlouvy a bez nároku na finanční odměnu. Jak ale sami někteří naši dobrovolníci říkají, odnášejí si místo
výplaty to, co si stejně za peníze nekoupí – dobrý pocit, nové zkušenosti a znalosti i osobnostní růst. Zkrátka dobrovolnictví je přínosné oběma stranám.

Celkem 				71.964,-22
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EKONOMICKÉ INFORMACE A ZPRÁVA AUDITORA

EKONOMICKÉ INFORMACE
Náklady Kč					6 128 132,-Spotřeba materiálu a energií			
625 188,-Náklady na služby				
1 315 252,-Mzdové náklady				
3 101 981,-Sociální a zdravotní pojištění			
1 024 860,-Daně a poplatky				
0,-Ostatní náklady
			
60 851,-Výnosy Kč					6 507 373,-Tržby za vlastní výkony a zboží		
522 496,-Dotace MPSV					3 680 664,-Dotace Jihočeský kraj				
145 000,-Dotace město Velešín			
550 000,-Dotace město Kaplice
62 000,-Dotace město Dolní Dvořiště
608 260,-Příspěvky a dary				
535 940,-Ostatní výnosy				
403 013,-VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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+379 241,--
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NAŠI DÁRCI A PODPOROVATELÉ
obci Dolní Dvořiště, která od letošního roku financuje celý provoz
našeho nově otevřeného nízkoprahového zařízení v Dolním Dvořišti čáskou Kč 783.478,-- a na humanitární pomoc částku Kč 50.000,-městu Velešín za finanční příspěvek na provoz pečovatelské služby a
nízkoprahového zařízení ve Velešíne ve výši Kč 550.000,-městu Kaplice, které letos na provoz našich sociálních služeb věnovalo částku ve výši Kč 62.000,-Dicecézní charitě České Budějovice za částku Kč 50.000,-- na provoz nízkoprahového zařízení Depo Kaplice
všem dobrým lidem okolo paní Heleny Růžičkové z Velešína, kteří
zde pořádají pravidelné adventní trhy a kteří se rozhodli, že část výtěžku
předají naší organizaci. I letos uspořádali slavnostní schůzku, na které jsme
převzali finanční částku ve výši Kč 20.000,--. Tento dar bude použit na
zkvalitnění pečovatelské služby pomáhající obyvatelům Velešína.
organizaci RENOVABIS, Domberg 27, D-85354 Freising, která naší
organizaci věnovala 6.000 EUR na nákup vícemístného automobilu pro
potřeby uživatelů naší pečovatelské služby a sociální rehabilitace.
Další podporovatelé a dárci
Římsko katolická farnost Kaplice, p. Pauchová, p. Severová, p. Mladá, p. Ládová, p. Bohdalová, p. Lukš, p. Lukš, ml., p. Kubanová, p. Novotná, ŠMAK
Kaplice - Pavel Rous, Společné stravování Kaplice, Kavárna U věže Kaplice,
Ipema Kaplice, Ing. Feslová, p. Foitl Vešlešín, Ing. Svoboda, ELES, spol. s
r.o. , Bentex - elektro s. r. o., p. Turnhöfer, p. Nováková, p. Vaněčková, p.
Froněk.
Někteří z dárců si nepřejí uvádět své jméno nebo jméno firmy a proto
využili možnosti darovat finanční prostředky, oblečení nebo věcné dary
anonymně.
Děkujeme.
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