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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení partneři, dámy, pánové, kolegové a kolegyně,
dovoluji si touto cestou poděkovat Vám všem, kteří jste v roce 2015 spolu s námi přispívali k růstu,
chodu, profesionalizaci a stabilitě naší organizace.
Ve Výroční zprávě 2014 jsem zmínila úmysl převzít v průběhu roku 2015 Pečovatelskou službu Města
Kaplice a rozšířit tak stávající terénní charitní pečovatelskou službu. K tomuto projektu jsme již koncem
roku 2014 s vedoucí charitní pečovatelské služby a ekonomkou organizace vypracovaly Plán řízení
změn (analýzy, volba strategie, jednotlivé kroky změny, vyhodnocování průběhu změn, minimalizaci
rizik, komunikační menu, …).
Po odsouhlasení tohoto záměru Diecézní charitou Č. Budějovice a Radou Charity Kaplice proběhla
v prvním pololetí roku 2015 řada jednání a schůzek se zástupci Města Kaplice a Jihočeského krajského
úřadu, dojednávaly se konkrétní smluvní podmínky. K 1. 8. 2015 Charita Kaplice převzala výše zmíněnou pečovatelskou službu a počet uživatelů se tak rozrostl na 104.
Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice rozšířila svou ambulantní formu o formu terénní (v přirozeném
prostředí uživatelů), v roce 2015 jsme poskytovali naše služby již 18ti uživatelům.
Naše Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Depo Kaplice, Molo Velešín a DéDéčko Dolní Dvořiště
poskytovala bezpečné zázemí a prostory 382 uživatelům.
Pro potřeby charitní pečovatelské služby a sociální rehabilitace jsme zakoupili vícemístný osobní automobil Citroën C 8. V následujících letech bychom i nadále chtěli nejen udržet, ale dále zkvalitňovat a
rozšiřovat naše služby, obnovit zastaralý a tím pádem nákladný vozový park, kancelářskou techniku.
Pevně věřím, že se nám to také díky Vaší přízni podaří.

Mgr. Ivana Žáčková

ZÁKLADNÍ
ÚDAJE
Charita Kaplice
Náměstí 42
382 41 Kaplice
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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, ivana.zackova@charitakaplice.cz
Naděžda Nováková, ekonomka 774 655 388, NNnnovakova@seznam.cz
e-mail: info@charitakaplice.cz

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
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

6

CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA (CHPS)

poskytovaná dle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – ve znění pozdějších předpisů.
Charita Kaplice poskytuje od roku 2008 terénní pečovatelskou službu pro občany z obcí v SO ORP
(správní obvod obce s rozšířenou působností) Kaplice. Trvalý pobyt v této oblasti není podmínkou. Uživatelé mohou využívat našich služeb denně od 7,00 do 15,30 hod.
CHPS má od roku 2015 čtyři střediska:
středisko Kaplice, ul. Náměstí 42
středisko Kaplice, ul. Novohradská 59 (DPS)					
středisko Kaplice, Blansko 66 (DPS)
středisko Velešín, ul. Strahovská 256

Poslání CHPS
Posláním Charitní pečovatelské služby 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 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 domácnosti uživatelů/ek.

Cíle CHPS
• dosáhnout toho, aby uživatel/ka setrval/a ve svém domácím prostředí.
• podporovat uživatele/ku v udržení si soběstačnosti.

Cílová skupina služby
Cílovou skupinou jsou senioři (nad 65 let) a zdravotně znevýhodnění lidé (od 18 let), kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení nemohou postarat sami o sebe, svou
domácnost nebo si zajistit běžné potřeby a vyřídit obvyklé záležitosti. Do cílové skupiny spadají také
rodiny s dětmi do 4 let věku (pokud se v rodině narodily současně 3 a více dětí), jejichž situace vyžaduje dočasnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita CHPS
Maximální kapacita služby týkající se všech úkonů je 120 uživatelů/ek. Zmíněná kapacita je pouze
orientační, neboť se přihlíží k celkové vytíženosti pracovníků/ic - tzn. k počtu a náročnosti jednotlivých
úkonů u každé/ho uživatele/ky.
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 tyto základní činnosti CHPS poskytuje také tzv. fakultativní služby - např. dohled nad dospělým
uživatelem, pomoc při samostatném pohybu mimo domácnost uživatele, telefonické vyřízení nutných
záležitostí, dopravu na určené místo a zpět, zapůjčení jídlonosiče s termoobalem, atd.

Převzetí uživatelů Pečovatelské služby Města Kaplice
V srpnu roku 2015 došlo k rozšíření kapacity Charitní pečovatelské služby z důvodu převzetí uživatelů
Pečovatelské služby Města Kaplice, která k 31. 7. 2015 ukončila svou činnost. Zároveň byl rozšířen
i tým CHPS o nové pracovníky.

Akce pořádané pro uživatele
Podobně jako v uplynulých letech mohli i v roce 2015 naši uživatelé, ale také senioři z Velešína a blízkého okolí navštěvovat Klubík. Tato aktivita byla finančně podpořena Jihočeským krajem v rámci
GP – Podpora služeb nedefinovaných v zákoně o soc. službách, dotací z města Velešín a částečně
také výtěžkem z adventních trhů pořádaných KIC Velešín. Projekt s názvem „Klubík 2015“ probíhal
od ledna do září 2015 a senioři se mohli pravidelně každou středu setkávat v Klubovně bytového domu
v Strahovské ulici ve Velešíně. Uskutečňovala se zde setkávání se zajímavými hosty a besedy na nej-

různější témata. Uživatelé se také mohli naučit základům práce na počítači v rámci počítačového kurzu.
V Klubíku probíhala rovněž tvořivá odpoledne nebo posezení s popovídáním si jen tak nad kávou či
čajem. Projekt byl tradičně zakončen velkým Setkáním seniorů, které proběhlo v měsíci září v sále kina
Velešín. Pro seniory byl připravený pestrý kulturní program, kdy mohli strávit odpoledne ve společnosti
svých známých a poslechnout si příjemnou živou hudbu, shlédnout vystoupení břišních tanečnic, dětí
ze ZUŠ Velešín, oddílu Taekwon-Do Velešín a country skupiny Širák. V závěru setkání se uskutečnila
bohatá tombola.

Personální zajištění služby a kontakty
Službu CHPS poskytují kvalifikovaní pracovníci, jejichž vzdělání odpovídá požadavkům stanoveným ve
výše uvedeném zákoně.
Personální obsazení sociální služby bylo v roce 2015 následující:
- vedoucí CHPS /sociální pracovnice, chps@charitakaplice.cz, 731 604 449
- sociální pracovnice na 0,5 úvazek
- 6 pracovníků v soc. sl. (pečovatelé/ky) na 5,5 úvazku

Statistika CHPS
Charitní pečovatelská služba měla k datu 31. 12. 2015 celkem 104 uživatelů. V průběhu tohoto roku
využívalo pečovatelské služby dalších 15 uživatelů. V roce 2015 využilo našich služeb celkem 119
uživatelů. Pracovníci v sociálních službách/pečovatelé/ky navštívili v roce 2015 v průměru 51 uživatelů
denně a celkově v daném kalendářním roce provedli u našich uživatelů 12901 návštěv. V rámci těchto
návštěv vykonali většinou i několik úkonů pečovatelské služby najednou.
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PŮJČOVNA

KOMPENZAČNÍCH

POMŮCEK

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.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou 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 kompenzační pomůcky, apod.

Sklad kompenzačních pomůcek
Charita Kaplice disponuje menšími kompenzačními pomůckami, jako jsou např. chodítka, invalidní vozíky, toaletní křesla, sedačky do vany či sprchy apod. Sklad pomůcek se nachází ve Velešíně v sídle
Charitní pečovatelské služby a o řádný chod skladu a vyřizování zápůjček se starají pracovníci CHPS.

Kontakty
Informace získáte na tel. číslech 731 604 449 a 731 604 402, pro kontaktování můžete také použít
mailovou adresu chps@charitakaplice.cz, případně nás navštívit na adrese Strahovská 256, Velešín.

Financování kompenzačních pomůcek
Kompenzační pomůcky byly a jsou pořizovány z finančních darů od právnických či fyzických osob,
z výtěžku z tříkrálové sbírky, věcným darem od fyzických osob a v neposlední řadě také z finančních
prostředků získaných z grantů a projektů.
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SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
TOLERANCE (SR)

poskytovaná dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Charita Kaplice poskytuje sociální službu Sociální rehabilitace Tolerance od roku 2008.

Poslání
Posláním Sociální rehabilitace Tolerance je osobám se zdravotním postižením poskytnout:
• pomoc, podporu a potřebné informace při řešení situací vyplývajících z jejich zdravotního postižení
v bezpečném prostoru a v důstojném prostředí, ve kterém mohou nacvičovat a rozvíjet praktické
schopnosti dovednosti tak, aby byli schopni se o sebe postarat v běžném životě,
• rovnocenný přístup, který jim pomůže získat zdravé sebevědomí a najít si místo v životě ve společnosti
Jak to děláme?
• praktickým nacvičováním rozvíjíme takové schopnosti a dovednosti klientů / uživatelů, které je připraví na samostatný a nezávislý život, (např. trénování běžných domácích prácí, nakupování a placení);
• trénováním komunikačních dovedností usilujeme o to, aby klienti dokázali vyjadřovat a formulovat své
vlastní názory, myšlenky, přání a potřeby kultivovaně a srozumitelně;
• posilováním zodpovědnosti klientů, aby byli schopni žít jako ostatní lidé v běžném životě, aby byli
schopni zvládat každodenní situace, se kterými se setkají.

Cíle sociální rehabilitace Tolerance
•
•
•
•

uživatel není ohrožen sociálním vyloučením
uživatel je samostatnější v běžném životě
uživatel udržuje a zvyšuje své schopnosti a dovednosti vedoucí k samostatnějšímu životu
uživatel ví, kam se má obrátit o potřebnou pomoc a informace

Cílová skupina
Naší cílovou skupinou klientů jsou osoby se zdravotním postižením, konkrétně:
- osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, případně s přidruženým tělesným postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním, které zároveň zvládají běžnou péči o vlastní osobu (mobilita bez asistence, osobní hygiena a samostatné stravování) a jsou ve věku 16 – 80 let

Forma, kapacita, místo a čas poskytované sociální služby
Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice je poskytována ve formě ambulantní a terénní.

Ambulantní forma Sociální rehabilitace Tolerance Kaplice
Kapacita ambulantní služby je 14 klientů v daný okamžik. Adresa poskytování sociální služby v ambulantní formě se nachází v prostorách Sociální rehabilitace Tolerance, na adrese Kostelní 128, 382 41
Kaplice. Sociální služba sídlí v prvním patře domu s bariérovým vstupem po schodišti.
Provozní doba ambulantní služby
Pondělí: 7:30 – 14:30
Úterý:
7:30 – 14:30
Středa: 7:00 – 15:00
Čtvrtek: 7:30 – 13:00

Terénní forma sociální rehabilitace Tolerance Kaplice
Terénní služba je určena klientům pobývajícím na území ORP Kaplice, tedy v obcích Kaplice, Velešín,
Malonty, Besednice, Omlenice, Bujanov, Střítež, Benešov nad Černou, Rožmitál na Šumavě, Netřebice,
Zvíkov, Soběnov, Pohorská Ves, Dolní Dvořiště a Horní Dvořiště.
Kapacita terénní služby je 1 klient v daný okamžik (zpravidla 1 terénní pracovník pracuje s 1 klientem
v domácnosti, případně se 2 klienty, pokud žijí ve stejné domácnosti).
Místo poskytování terénní služby záleží na individuální dohodě podle potřeb klienta, běžně se jedná
o přirozené sociální prostředí klienta (např. v jeho domácnosti, na ubytovně).
Provozní doba terénní služby (dle individuální dohody):
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00

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.

Zásady poskytované sociální služby:
• Individuální přístup - pracovníci se zaměřují na přímý pracovní kontakt s jedním klientem v zájmu
vyřešení jeho sociálně nepříznivé situace. Pracovníci individuálně podporují uživatele na základě jeho
zjištěných specifických požadavků, zájmů, přání a dalších potřeb.
• Aktivní přístup - uživatelé se aktivně podílí na průběhu i na způsobu poskytování sociální služby,
mohou podávat podněty, návrhy i námitky, spolu s pracovníky vytvářet program dne a ovlivňovat tak
plánované aktivity. Uživatelé tak mohou ovlivňovat kvalitu služby i způsoby řešení nepříznivé sociální
situace, ve které se nalézají a přebírají tím svůj díl odpovědnosti.
• Respekt a důstojnost - respektování osobnosti uživatele a jeho individuálních potřeb, jeho vůle a
přání, schopností, možností a sociálních vazeb je pro všechny pracovníky SR Tolerance závaznou a
nedílnou součástí každodenní práce. Uživatel je rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné
zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň napomoci mu při jejich prosazování. Pracovníci SR Tolerance přistupují ke všem uživatelům i k sobě navzájem zdvořile a s úctou.
• Odbornost a profesionalita - získávání a prohlubování odborných znalostí v oblasti sociální práce
je předpokladem pro poskytování kvalitní sociální služby. V rámci celoživotního vzdělávání si pracovníci SR Tolerance zvyšují kvalifikaci a získávají nové dovednosti, které pak uplatňují v praxi a etické a další oblasti své práce konzultují pravidelně se supervizorem.
• Týmová práce - spolupráce v týmu umožňuje intenzivní předávání informací, sdílení zkušeností a
větší míru reflexe i sebereflexe. Týmová práce tak přináší různé pohledy na věc a i více možností
řešení, než kdyby na stejném úkolu pracovali jednotlivci.
• Podpora začleňování - podpora začleňování klientů sociální služby do společnosti je nedílnou součástí prevence jejích sociálního vyloučení a zároveň je prevencí vytváření závislosti na sociální službě.
Pracovníci používají při práci s klienty takové metody práce, které přispívají k začleňování klientů do
společnosti.

Akce
Ohlédneme-li se za rokem 2015, byl to rok, který přinesl mnoho změn v SR Tolerance. Stejně tak jako
v roce předchozím, i v roce 2015 jsme museli přemýšlet a plánovat především ekonomicky. Nicméně
jsme zahájili poskytování terénní služby a zaznamenali jsme záhy první úspěchy na poli samostatnosti
našich klientů.
Za velmi příjemný zážitek považujeme osobní setkání s Ing. Janem Bartoškem, který je místopředsedou
poslanecké sněmovny a zároveň místopředsedou a členem politické strany KDU-ČSL. Ing. Bartošek si
prohlédl naši sociální službu, zajímal se o to, co a jak děláme, co nás trápí i těší.
Rovněž naši službu navštívil pan starosta s místostarostou Města Kaplice.
V průběhu roku jsme se také věnovali výrobě a prodeji výrobků našich klientů. Kromě občasných pátečních prodejů v místě sídla Charity Kaplice (Náměstí 42, 382 41 Kaplice) jsme měli vlastní stánek na
Slavnostech Města Kaplice, které proběhly v září 2015 a ve spolupráci s Knihovnou Města Kaplice na
Dnech řemesel s jarmarkem pořádaných v předsálí KD Kaplice v listopadu 2015.

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

Pracovní tým v roce 2015:
• vedoucí /sociální pracovnice, 731 604 507
• pracovnice v sociálních službách (průběžně zajišťovalo 5 pracovnic),
tolerance@charitakaplice.cz, 731 604 506, 603 564 162
Na poskytování sociální služby se v roce 2015 podíleli také dobrovolníci – p. Ilona Bráchová a p. Jakub
Novotný.

Statistika
Sociální rehabilitaci Tolerance v roce 2015 využilo celkem 18 klientů, což je o 2 klienty více, než v roce
2014. Sociální službu kontaktovali její klienti během roku 2015 celkem 1743krát. V SR Tolerance jim pak
za celý rok 2015 bylo poskytnuto 5 163,75 hodin přímé podpory.

NZDM (Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež)
DEPO, MOLO, DÉDÉČKO
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poskytované dle §62 (2) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podle odstavce 1, ve znění pozdějších předpisů obsahuje tyto základní činnosti:
1. 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.
2. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
je součástí všech aktivit realizovaných zařízením a umožňuje uživatelům lepší orientaci ve vztazích odehrávajících
se ve společenském prostř. (doprovázení, práce s blízkými osobami uživatele atd.)
3. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
tyto činnosti vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování dětí a mládeže.
4. POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
dětem je poskytována pomoc při vyřizování běžných záležitostí, při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou a při
dalších aktivitách podporující jejich sociální začleňování
Nízkoprahové kluby, odborně 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 - poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. NZDM zajišťují bezpečný prostor a tvoří cestu k pozitivnímu ovlivnění
života dětí, mládeže a mladých lidí, kteří stojí na počátku své samostatné životní cesty. Jde o zařízení, kde pracovníci děti motivují formou individuálních a skupinových rozhovorů ke změně nebo zlepšení jejich postojů
k životním otázkám.
Zásadní význam zařízení je v preventivní a poradenské činnosti. Umožňují dětem a mládeži si popovídat nebo se
svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Vytváříme pro děti chráněný a bezpečný prostor,
v němž dospívající může rozvíjet svůj talent, trávit čas s vrstevníky, připravovat se do školy, věnovat se nejrůznějším
aktivitám (výtvarná činnost, společenské hry, poslech hudby apod.). Platí zde pravidla, která zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, násilí, šikanu atd.
Službu NZDM zabezpečují kvalifikovaní pracovníci, jejichž vzdělání odpovídá požadavkům stanoveným v zákoně
o sociálních službách.
K návštěvě v NZDM není potřeba téměř nic – vstup a služby jsou zdarma, nikdo se nemusí předem přihlašovat, nepotřebujeme žádné osobní údaje, uživatelé mohou kdykoliv během otevírací doby přijít a zase odejít.
Charita Kaplice provozuje tři Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
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NZDM
MOLO VELEŠÍN

Adresa
Družstevní 596, 382 32 Velešín

Otevírací doba
Pondělí a středa – 13:00 – 17:00 hod
Úterý a čtvrtek – 13:00 – 18:00 hod
Pátek –
13:00 – 16:00 hod

Personální zajištění

Statistika
Úkon

Počet

Počet uživatelů

176

Počet výkonů

3250

Kontaktní práce

330

Krizová a situační intervence

10

Specificky-preventivní aktivita

36

Práce se skupinou

93

• vedoucí/sociální pracovnice
(pro všechna tři NZDM)
• sociální pracovnice
• pracovnice v sociálních službách
(z toho 0,5 úvazku NZDM Depo)

Kontakty
Bc. Lucie Ovádková, lucie.ovadkova@charitakaplice.cz, 734 435 181
Bc. Ludmila Poláčková, lida.polackova@charitakaplice.cz,
Mgr. Kamila Štindlová, kamila.stindlova@charitakaplice.cz, 731 604 452

Akce
V uplynulém roce 2015 jsme se nejčastěji zabývali rozhovory a diskuzemi, v rámci kterých byly realizovány taktéž bloky specifických prevencí. Věnovali jsme se několika tématům - drogy a jiné návykové
látky, přátelské, rodinné a partnerské vztahy, kyberšikana, sebepoškozování, zdravá životospráva a
zdravý životní styl.
Pořádali jsme různé sportovní, zážitkové akce, výlety, apod. Navázali jsme spolupráci s místí Základní
školou ve Velešíně. V rámci této spolupráce probíhají v našem zařízení specifické prevence, zaměřené
na různá témata. Snažíme se vycházet z aktuálních potřeb a přání uživatelů v našem zařízení. Navazujeme s uživateli užší vztah, který prohlubuje oboustrannou důvěru. Uživatelé se učí, trávit svůj volný
čas smysluplně.
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NZDM
DEPO KAPLICE

Adresa
Horská 740, Kaplice, 382 41

Statistika
Úkon

Počet

Počet uživatelů

151

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

Počet výkonů

2899

Kontaktní práce

205

Personální zajištění

Krizová a situační intervence

13

Specificky-preventivní aktivita

33

Práce se skupinou

179

Poradenství

23

Otevírací doba

• vedoucí/sociální pracovnice (pro všechna tři NZDM)
• 2 pracovnice v sociálních službách
(z toho 1 pracovnice 0,5 úvazku NZDM Molo)

Kontakty
Bc. Lucie Ovádková, lucie.ovadkova@charitakaplice.cz, 734 435 181
Štěpánka Faflová, stepanka.faflova@charitakaplice.cz, 731 504 505

Akce
V roce 2015 byly nejčastějšími okruhy rozhovorů s našimi uživateli: vztahy mezi rodiči, rozvody rodičů
a vztahy s nevlastními rodiči, partnerské vztahy, škola, vzdělání, rodina, zájmové činnosti, volný čas.
K osvětě daných témat používáme nejčastěji přednášky, diskuze, tematicky zaměřené filmy, dokumenty, psychologické hry či výtvarnou činnost.
V klubu také realizujeme bloky specificky-preventivních aktivit. Intenzivně s uživateli diskutujeme na
téma virtuální svět a nebezpečí na internetu, zdravý životní styl, ekologie, drogové a nedrogové závislosti, bezpečný sexu, vztahy s vrstevníky.
Tento rok jsme pozměnili vnitřní prostory zařízení. Místnost, která dříve sloužila jako sklad materiálu, se
proměnila na kancelář a kontaktní místnost zároveň. Zakoupili jsme dva kancelářské stoly a dvě židle
a místnost doplnili kancelářským nábytkem. Zakoupil se i nový notebook pro uživatele, který využívají
k přípravě do školy.
Naši uživatelé se zapojili do společensky prospěšných a dobročinných akcí, např.: Tříkrálová sbírka,
kdy se děti samy akce účastnily nebo pomáhaly s její organizací. Společně s NZDM Molo jsme zorganizovali dva turnaje ve stolním tenise. Zápasy se konaly v období prázdnin. S uživateli chodíme do
blízkého parku, kde společně hrajeme hry.
Depo je určeno dětem a mládeži ve věku od 11 do 20 let, kteří mají bydliště nebo navštěvují školy
v Kaplici a jejím okolí.
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NZDM
DÉDÉČKO
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ

Adresa
Dolní Dvořiště 171, 382 72 Dolní Dvořiště

Statistika
Úkon

Počet

Výkony podle služeb

1200

Poskytnutí prostoru

800

Volnočasové aktivity

91

Specifická prevence

30

Akce

20

Situační intervence

6

Kontaktní práce

66

Kontakty

Práce se skupinou

138

Bc. Lucie Ovádková,
lucie.ovadkova@charitakaplice.cz, 734 435 181
Vendula Kovacsová,
vendula.kovacsova@charitakaplice.cz, 739 383 480
Tereza Šmehlíková,
tereza.smehlikova@charitakaplice.cz, 739 383 480

Poradenství a informační servis 3

Otevírací doba
Pondělí až pátek - 13:00 – 18:00 hod

Personální zajištění
• vedoucí/sociální pracovnice (pro všechna tři NZDM)
• 2 pracovnice v sociálních službách

Prvokontakt

13

Doučování

28

NZDM DéDéčko je určeno dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let, kteří mají bydliště v Dolním Dvořišti
a jeho okolí. Toto zařízení je zcela financováno obcí Dolní Dvořiště.

Akce
S dětmi jsme se věnovali různým výtvarným technikám. Naučily se nově například takzvanou enkaustiku, což je malování voskem za pomoci zahřáté žehličky. Také k nám do klubu přibyla nová pracovnice
Tereza Šmehlíková. Často jsme se věnovaly specifické prevenci, nejoblíbenějším tématem byl muž a
žena. Největší radost dětem udělal zapůjčený X-BOX z kaplického Depa, díky tomu se zvýšila návštěvnost klubu a děti si vyzkoušely skvělou hru.
Od letních prázdnin probíhala zásadní rekonstrukce budovy, ve které je také Dédéčko. Pro naše NZDM
nám byly vyčleněny náhradní prostory v tělocvičně školy. Před Vánoci jsme se stěhovali zpět do „nového“, kde na nás čekala krásně zrekonstruovaná zateplená budova, nové topení, vymalování, elektřina
i sociální zařízení. Děkujeme tímto paní starostce Heleně Panské a představitelům obce Dolní Dvořiště
nejen za finanční prostředky ve výši Kč 783 999,-, ale také za jejich pomoc a vstřícnost.
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TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA KAPLICE

Jak je již tradičním zvykem, i letos přinesli Tři králové požehnání do Vašich domovů a společně jsme
tak podpořili dlouholetou tradici, která pomáhá
potřebným. Této sbírky se účastnili žáci základních škol na Kaplicku, klienti i zaměstnanci Charity
Kaplice a občané zapojených obcí, jejichž ochoty
a pomoci si velmi vážíme. Upřímné poděkování
patří také sponzorům: Jednota Kaplice, Řeznictví
u Krajňáků, Kavárna pod věží – Kamil Vonc a Radek
Lattner, Milan Románek – Penzion Baronův most,
Šmak Kaplice – Pavel Rous, ČSOB Kaplice, Rudolf
Hejl, E.ON
Z výdělku, který činil 102.505,- Kč, bude použito
65%, tj. Kč 66.628,25 na péči o seniory a osoby se
zdravotním postižením, na podporu modernizace,
rekonstrukci, vybavení a zajištění provozních nákladů
charitní pečovatelské služby, na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, na podporu rozvoje a nákladů zabezpečujících trvale udržitelný provoz:
terénních programů, sociálně rehabilitačních programů, zřízení krizového fondu pro osoby v aktuální krizi,
35% pro účely Charity České republiky. I přes velkou
snahu se nám nepodařilo navštívit všechny domácnosti. Touto cestou se omlouváme těm, kteří se Tří
králů nedočkali. Poděkování patří všem lidem, kteří neváhali podpořit dobrou věc a přispět do sbírky
pro potřebné. Velmi si vážíme Vašich finančních darů,
které nám částečně pomáhají překrýt období začátku každého roku před obdržením dotací a příspěvků
od obcí a měst.

Obec

Částka

Benešov nad Černou

4.952,-

Kaplice

31.848,-

Malonty

20.261,-

Pohorská Ves

1.307,-

Výheň

1.198,-

Besednice

2.547,-

Rožmitál na Šumavě

8.825,-

Omlenice

5.441,-

Dolní Dvořiště

7.272,-

Netřebice

5.096,-

Rychnov nad Malší

5.489,-

Horní Dvořiště + Č. Heršlák

1.735,-

Bujanov

4.554,-

Hubenov

1.260,-

Pořešín

720,-

Celkem

102.505,-

ADVENTNÍ
TRHY VELEŠÍN
A TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA VELEŠÍN
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Naše upřímné poděkování patří paní Haně Růžičkové, ředitelce KIC Velešín a všem velešínským, kteří se podíleli na tradičních adventních trzích ve Velešíně. Darovaný výtěžek z této akce
ve výši Kč 20.400,- je pro nás velkým přínosem, který bude využit na provoz Charitní pečovatelské
služby Velešín.
Tříkrálová sbírka Farní charity Velešín 2015 probíhala i ve Velešíně a přilehlých obcích již tradičně pod
vedením paní Zdeňky Kleinové. Výtěžek této sbírky ve výši Kč 66.515,-, který nám FCH věnovala jako
finanční dar, byl a průběžně bude použit dle jejího záměru, tj. 90% pro Pečovatelskou službu Charity
Kaplice a 10% do krizového fondu lidem se zdravotním postižením – částka Kč 6.652,- + příspěvek
od naší organizace ve výši Kč 1.348,- byly použity k zaplacení měsíčního pobytu chlapce se zdravotním postižením v zařízení Arpida, o. s. České Budějovice. Všem, kteří se na přípravách, organizaci a
průběhu Tříkrálové sbírky Velešín 2015 podíleli, velmi děkujeme a jsme rádi, že jsme spolu s Vámi mohli
smysluplně pomoci.

Spotřeba materiálu a energií

6 985 817

597 654

Náklady na služby

1 512 542

Mzdové náklady

3 589 885

Sociální a zdravotní pojištění

1 172 559

Daně a poplatky
Ostatní náklady
Výnosy Kč

Tržby za vlastní výkony a zboží
Dotace MPSV		
Dotace Jihočeský kraj

2 460
110 717
7 190 910

822 841
4 112 971
50 000

Dotace Úřad práce

143 726

Dotace obec Dolní Dvořiště

783 999

Dotace město Velešín

550 000

Dotace město Kaplice

391 667

Ostatní dotace, dary a příspěvky

291 436

Ostatní výnosy
Výsledek hospodaření

44 270
205 093

EKONOMICKÉ
INFORMACE

Náklady Kč
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VÝROK AUDITORA
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HUMANITÁRNÍ POMOC – POTRAVINOVÁ SBÍRKA
Pod záštitou Potravinové banky Vysočina z. s., Ledeč nad Sázavou jsme se i v letošním roce účastnili
Národní potravinové sbírky. V prodejnách TESCO a PENNY Český Krumlov se jí v sobotu dne 21. 11. 2015 od
8.00 hodin do 23.00 hodin účastnilo 14 zaměstnankyň naší organizace. V rámci této akce se nám podařilo nasbírat, odvozit, odnosit a uskladnit 783 kg potravin. Na základě znalostí sociálních pracovníků z terénu a po konzultacích s pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Města Kaplice a
Úřadu práce Kaplice jsme dosud dle metodiky rozvezli a předali skutečně potřebným 705 kg potravin.
Administrace a logistika takovýchto akcí je časově velmi náročná, po fyzické stránce vyčerpávající
a všechny jsme se jí zúčastnily jako dobrovolnice. Děkuji tímto kolegyním za ochotu, energii a čas,
které sbírce věnovaly.

DOBROVOLNICTVÍ
Dobrovolnictví je služba prováděná ve prospěch druhých zdarma, na základě dobrovolnické smlouvy
a bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníkem může být kdokoliv starší 15-ti let, má čistý trestní
rejstřík, chuť a energii pomáhat druhým. Dobrovolnické aktivity jsou různé, vždy záleží na dobrovolníkovi, jak a kam by chtěl chodit pomáhat.
„Dobrovolnictví ve vaší organizaci mi vnáší do života klid, řád, velmi dobrý pocit z toho, že
mohu pomáhat a přitom smysluplně trávit svůj volný čas. Děkuji vám, že jste mi umožnili nahlédnout na život i z jiného úhlu pohledu.“ – výňatek z odpovědi jednoho z našich dobrovolníků.
Chcete-li se i Vy stát naším dobrovolníkem, neváhejte nás kontaktovat: 731 604 509

PODĚKOVÁNÍ DALŠÍM DÁRCŮM A VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ
- obec Dolní Dvořiště: Kč 783.999,(na provoz NZDM DéDéčko, Kč 5.000,+na provoz Sociální rehabilitace
Tolerance Kaplice)
- město Velešín: Kč 550.000,(na provoz Pečovatelské služby Velešín
a NZDM Molo Velešín)
- město Kaplice: Kč 391.667,(na provoz sociálních služeb Charity Kaplice)
- Jihočeský kraj (MPSV): Kč 4.112.971,(na provoz sociálních služeb Charity Kaplice,
Kč 50.000,- + grant na „Klubík“ Velešín)
- obec Soběnov: Kč 12.500,- obec Benešov nad Černou: Kč 10.000,- obec Netřebice: Kč 10.000,- obec Střítěž: Kč 2.000,- obec Horní Dvořiště: Kč 1.500,- Cafe Pizza Kaplice: Kč 2.100,-

- JEDNOTA DS Kaplice: věcný dar
v hodnotě Kč 1.715,- ČSOB Kaplice
- R. Hejl
- E ON
- Nadace České spořitelny
- p. Milan Románek-Penzion Baronův most
- p. Vít Blahuta – věcný dar v hodnotě Kč 2.000,- p. Petr Světlý – věcný dar v hodnotě Kč 55,- Řeznictví u Krajňáků Kaplice
- p. Ivan Felcman – věcný dar v hodnotě Kč 1.500,- p. Galeštok – věcný dar v hodnotě Kč 1.500,- DCH Č. Budějovice, Mgr. P. Šimák - farnost
Kaplice
a dalším z neméně významných dárců, kteří
si nepřejí zveřejnit svá jména nebo názvy
firem
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