CHARITA KAPLICE
výroční zpráva 2017
Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi.
Lukáš 6, 27 – 38
Vážení partneři, dámy, pánové, kolegové a kolegyně,
také v letošním roce je mou milou povinností se s Vámi podělit nejen o výsledky naší
práce ale také o slova díků. Stejně jako v předchozích letech patří mé poděkování mým
spolupracovníkům a všem příznivcům naší organizace. Především díky nim se naše
organizace může rozvíjet a zkvalitňovat své služby. Zároveň chci využít této příležitosti
a poděkovat Vám, kteří jste naše služby přijímali a dávali nám svou důvěru, úsměvy,
slova díků a povzbuzení. O všem důležitém se můžete dočíst na následujících stránkách,
o dalších aktivitách na našich webových stránkách.
Mgr. Ivana Žáčková

CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
(CHPS)
Velešín, Kaplice, Blansko

V určitých životních etapách
se tak stává důležitou součástí
života uživatelů
Je tím, kdo poradí, pomůže,

PŮJČOVNA
KOMPENZAČNÍCH
POMŮCEK
Půjčovna kompenzačních
pomůcek v Charitě Kaplice

podpoří v těch úkonech, které si
již vlastními silami nezvládnou
zajistit, ale zároveň je potřebují
ke spokojenému a kvalitnímu
životu v jejich přirozeném
prostředí
Doba poskytování služby:
po-pá od 7.00 - 15.30
Sociální služba je placená, k její
úhradě lze použít příspěvek na
péči
Kromě základních a
fakultativních činností jsme

funguje již od roku 2013.
Vznikla z důvodu poptávky
seniorů či osob se zdravotním
postižením a jejich příbuzných
po kompenzačních pomůckách.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou
senioři a osoby se zdravotním
omezením, které pro podporu
své soběstačnosti potřebují

Název: Charita Kaplice
Zřizovatel: Biskupství českobudějovické
Registrace: 1. 9. 2007 v Rejstříku evidovaných právnických
osob, Ministerstvo kultury ČR
Číslo evidence: 8/1-05-727/2007-11082
IČ: 73634310
Sídlo: Náměstí 42, Kaplice, 382 41
Statutární orgán: Mgr. Ivana Žáčková
Charita Kaplice je složkou Diecézní charity České Budějovice a
součástí Římskokatolické církve.
Poradním orgánem je Rada Charity Kaplice, která má pět
členů: P. Mgr. Jan Mikeš, Mgr. Jakub Němec, Ing. Pavel
Svoboda, Blanka Vítů, Mgr. Ivana Žáčková
Registrované služby dle Zákona č. 108/2006 Sb.:
Charitní pečovatelská služba se středisky: Velešín,
Strahovská 256, Kaplice, Náměstí 42 a Novohradská 59,
Blansko 66
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež se středisky:
Molo Velešín, Depo Kaplice, Dédéčko Dolní Dvořiště
Sociální rehabilitace Tolerance, Kostelní 128, Kaplice
Personální zajištění sociálních služeb
Poskytování sociálních služeb zajišťuje personál, který svou
odborností a kvalifikací splňuje podmínky zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.

Statistika CHPS k 31. 12. 2017

Základní informace o činnosti
Terénní sociální služba
určená pro seniory a zdravotně
znevýhodněné osoby, které se
z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního
postižení nemohou postarat
sami o sebe, svou domácnost
nebo zajistit běžné potřeby a
vyřídit obvyklé záležitosti

VZNIK A REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

díky grantu Jihočeského
kraje a našeho finančního
spolupodílu pro naše
klienty ve všech střediscích
zorganizovali:
tvořivá odpoledne v „Klubíku“
– posezení s povídáním
– besedy na téma zdravý
životní styl, klamavá reklama
v TV, bezpečnost - setkání
se zajímavými osobnostmi
– trénování paměti –
muzikoterapie - Mikulášská
nadílka s čertem a andělem –
Vánoční posezení s muzikou

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.

Počet uživatelů
Počet úkonů
Průměrný počet návštěv/měsíc
Počet aktivních zaměstnanců

153
24 848
2071
8

Personální zajištění:
Mgr. Kateřina Žižková - vedoucí pečovatelské služby
Vilma Štěpánová - pracovnice v sociálních službách pod dohledem
sociálního pracovníka,
Vilma Štěpánová, Marcela Volková, Radka Ondráková, Nina
Obrinová, Markéta Micková, Dominika Kavková, Yveta Mikešová
- pracovnice v sociálních službách

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.

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.

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.
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NÍZKOPRAHOVÁ
ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI
A MLÁDEŽ (NZDM)
Základní informace o činnosti:
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

cesty. Jde o zařízení (klub), kde
pracovníci děti motivují formou
individuálních a skupinových
rozhovorů ke změně nebo
zlepšení jejich postojů k životním
otázkám

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

Zásadní význam klubu 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.).

Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež (dále jen NZDM)
tvoří cestu k pozitivnímu
ovlivnění života dětí, mládeže
a mladých lidí, kteří stojí na
počátku své samostatné životní

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.

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež DéDéčko
v Dolním Dvořišti

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež DEPO
v Kaplici
Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež MOLO
ve Velešíně
Adresa:
Družstevní 596, 382 32 Velešín
Otevírací doba:
Pondělí a středa - 13:00 – 17:00
Úterý a čtvrtek – 13:00 – 18:00
Pátek – 13:00 – 16:00
NZDM Molo je určeno pro děti a mládež ve věku 10 – 20 let
Personální zajištění:
Bc. LudmilaPoláčková – sociální pracovnice
Vladimír Tomášek – pracovník v sociálních službách
Bc. Lucie Matušová – vedoucí služby NZDM – sociální pracovnice
Statistika za rok 2017
Počet uživatelů
Počet výkonů
Kontaktní práce
Krizová a situační intervence
Specificky-preventivní aktivita
Práce se skupinou

100
6219
750
22
228
340

V klubu platí pravidla, která
zakazují užívání alkoholických
nápojů, drog, násilí, šikanu atd.

Adresa:
Dolní Dvořiště 171, 382 72 Dolní Dvořiště

Adresa:
Horská 740, Kaplice, 382 41

Otevírací doba:
V době letního času:
Pondělí až pátek - 13:00 – 18:00

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

V době zimního času:
Pondělí až čtvrtek - 12:00 – 17:00
Pátek - 12:00 – 16:00

NZDM Depo je určeno dětem a mládeži ve věku 11 – 20 let

NZDM DéDéčko je určeno dětem a mládeži ve věku od 6 do 18 let

Personální zajištění:
Bc. Lucie Matušová – vedoucí služby NZDM – sociální pracovnice
Štěpánka Faflová – pracovnice v sociálních službách
Bc. Markéta Dvořáková, DiS. – sociální pracovnice

Personální zajištění:
Bc. Lucie Matušová – vedoucí služby NZDM – sociální pracovnice
Vendula Kovacsová – pracovnice v sociálních službách
Tereza Šmehlíková – pracovnice v sociálních službách

Statistika za rok 2017
Počet uživatelů
Počet výkonů
Kontaktní práce
Krizová a situační intervence
Specificky-preventivní aktivita
Práce se skupinou

Statistika za rok 2017
Počet uživatelů
Počet výkonů
Kontaktní práce
Krizová a situační intervence
Specificky-preventivní aktivita
Práce se skupinou

95
4522
303
51
200
487

71
2598
230
42
56
101
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Dvouletý projekt „Ke kvalitě v Charitě“ je zaměřen na zvýšení kvalifikace sociálních pracovníků
a ve svém důsledku zlepší kvalitu 770 sociálních služeb v celé ČR. Jeho výsledkem bude zvýšení
kvalifikace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách a zkvalitnění poskytovaných
sociálních služeb.
Projekt je zaměřen na zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných v rámci Charit ČR a
na posílení odbornosti a kompetencí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách
prostřednictvím nové sítě systematické metodické podpory.

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE (SR)
TOLERANCE

Provozní doba ambulantní služby:
pondělí: 7:30 – 14:30
úterý:
7:30 – 14:30
středa:
7:00 – 15:00
čtvrtek
7:30 – 13:00

Základní informace o činnosti:
Poskytuje sociální služby
osobám se zdravotním
postižením (věková hranice
16-80 let)

V roce 2017 se dařilo v
nezměněném rozsahu poskytovat
služby v ambulantní i terénní
formě.

Ambulantní i terénní forma
poskytování sociální služby
poskytuje:
a) nácvik dovedností pro
zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti, dalších činností
vedoucích k sociálnímu
začleňování
b) zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím
c) výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti
d) pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí

V průběhu roku 2017
pracovníci služby pracovali
s uživateli služby na jejich
zakázkách. Uživatelé ambulantní
služby v tematických blocích
nacvičovali nakupování,
vaření, úklid, výrobu z různých
materiálů, pohyb po městě,
ad. Opět jsme měli možnost
využívatčást venkovních
prostorfary v Kaplici k nácvikům
činností spojených s péčí
o zahradu, záhony a pěstování
plodin. V rámci terénní služby
pracovníci docházeli či dojížděli
za uživateli domů a tam
nacvičovali činnosti potřebné

k větší samostatnosti v jejich
domácím prostředí
Uživatelům a pracovníkům se
podařilo zlepšit podmínky
v ambulantní službě, získali jsme
ještě jednu kancelář navíc pro
schůzky s klienty i s veřejností
a současně jako zázemí pro
sociálního pracovníka, z bývalé
kanceláře vznikl funkční sklad.
Na podzim jsme v prostorách
nechali udělat nové (a mnohem
lepší) osvětlení, zlepšily se tak
podmínky při aktivitách vaření
a dílny. Na konci roku jsme celé
prostory nechali vymalovat,
tímto se podařilo vytvořit hezké
a částečně domácké prostředí
ambulantní služby
Pro uživatele služby jsme
navíc zorganizovali a realizovali
celkem 9 výletů (pěší výlety,
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Jedná se o první celostátní projekt Charity ČR, který do svých aktivit zahrne všechny místní
Charity poskytující sociální služby. Aktivity projektu jsou podpořeny dotací ve výši téměř 10
milionů korun, která je rozdělena mezi složky Charity ČR - 8 arcidiecézních a diecézních Charit a
Českou katolickou charitu. Postupné zvyšování odbornosti pracovníků bude mít příznivý dopad
také na klienty jednotlivých sociálních služeb.

divadlo, muzeum ad.). Dále
proběhla přednáška pracovnice
ÚP v Českém Krumlově na téma
podporované zaměstnávání,
3 přednášky od zástupce
městské policie v Kaplici, beseda
se sociálními pracovnicemi
z MÚ v Kaplici, návštěva
fitness, prohlídka kostela
v Kaplici spojená s výkladem
pátera Šimáka, 3 setkání
s psycholožkou s cvičením
paměti, a přednáška na téma
masáže. Část uživatelů služby
se na konci roku zapojila do
programu „Zaměstnávání OZP“,
poskytovaném společností
Koníček, o. p. s., jehož cílem
bylo zvýšení dovedností k získání
zaměstnání

Pracovníci sociální služby
se účastnili prodeje výrobků
uživatelů služeb Charity
Kaplice na místních akcích, kde
prezentovali činnost sociálních
služeb. Fungování služby a popis
činností a akcí jsme zveřejňovali
na webových stránkách Charity
Kaplice, v Kaplickém zpravodaji
a ve Velešínském zpravodaji.
V září proběhla již tradičně
prezentační akce Den otevřených
dveří

Dvouletý projekt „Ke kvalitě v Charitě – společně ke kvalitní síti Charitních sociálních služeb“
(reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001399) byl oficiálně zahájen 1. září 2016. Jedná se o první
celostátní projekt Charity ČR, který do svých aktivit zahrne všechny místní Charity poskytující
sociální služby. Projekt je zcela hrazen z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního
programu Zaměstnanost.

Provozní doba terénní služby
(dle individuální dohody):
Pondělí: 8:00 – 16:00
Úterý:
8:00 – 16:00
Středa:
8:00 – 16:00
Čtvrtek: 8:00 – 16:00
Pátek:
8:00 – 16:00

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Personální zajištění:
Petr Šípek - vedoucí/sociální pracovník
Ludmila Marková - pracovnice v sociálních službách
Bc. Markéta Lukešová (do 31. srpna 2017)
- pracovnice v sociálních službách
Mgr Jana Hrkalíková (od 1. září do 31. prosince 2017)
- pracovnice v sociálních službách

PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
- KAPLICE (KPSS SO ORP KAPLICE )
Projekt Aktualizace komunitního plánu na území SO ORP Kaplice
je realizován v rámci grantu Jihočeského kraje

Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na území ORP Kaplice

Na poskytování sociální služby se v roce 2017
podíleli také dobrovolníci:
Paní Ilona Bráchová (69h) a pan Pavel Kořalník (75,5h).
Statistika 2017
Celkový počet uživatelů
Celkový počet kontaktů
Počet úkonů
Počet hodin přímé práce s uživateli
Počet fakultativních výletů

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000709
Realizátor projektu: Místní akční skupina Pomalší o.p.s. v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
18
1447
9346
5099
9

Tento projekt byl zaměřen na plánování místního akčního vzdělávání ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Kaplice.

FEAD
Projekt: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II
V rámci tohoto projektu bylo naší organizací podpořeno více než 100 osob ze správního obvodu
obce s rozšířenou působností Kaplice.

EKONOMICKÉ ÚDAJE

Charita Kaplice uzavřela

Financování sociálních služeb organizace
a finanční hospodaření organizace
ZDROJE FINANCOVÁNÍ A PODPORY
MPSV, JčKÚ, Město Kaplice, Město Velešín, Obec Dolní Dvořiště, Úřad práce Český Krumlov,
obce: Netřebice, Benešova nad Černou, Malonty, Bujanov, Mirkovice, Besednice, Horní Dvořiště
JEDNOTA Kaplice, Feslová s.r.o. Kaplice, Farní Charita Velešín, HOSPODA Kaplice – Kamil Vonc,
Jaroslav Pojsl Rožmitál na Šumavě, Miroslav Beluský – KOVOOBRÁBĚČSTVÍ Rožmitál na Šumavě,
Jan Likler Rožmberk nad Vltavou, AUTO ČÍŽEK s.r.o. Kosov, Pavel Lattner Rožmitál na Šumavě,
TVMT České Budějovice – Ing. Pavel Svoboda

TŘÍKRÁLOVOU
SBÍRKU ROKU
2017
Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento
rok v ORP Kaplice vybrala rekordní částka Kč 138.022,--.
Dle našeho Záměru využití prostředků získaných z TKS 2017,
budou z tohoto finančního zdroje financovány sociální služby
naší organizace (87%), doplněn krizový fond Charity Kaplice
na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem
v nouzi (5%) a také krizový fond farnosti Kaplice (8%).

Obec
Benešov nad Černou
Soběnov, Bída, Smrhov, Buda
Bujanov
Dolní Dvořiště, Rybník
Kaplice
Malonty, Meziříčí, Jaroměř
Omlenice
Pohorská Ves
Blansko
Rožmitál na Šumavě
Rychnov nad Malší
Netřebice
Výheň
Hubenov
Besednice
Celkem

Částka
6.831 Kč
14.315 Kč
5.420 Kč
8.677 Kč
42.626 Kč
24.182 Kč
2.715 Kč
530 Kč
1.015 Kč
9.323 Kč
5.840 Kč
4.796 Kč
2.424 Kč
2.315 Kč
7.013 Kč
138.022 Kč

Naše poděkování patří:
- koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se dobrovolně a
navzdory výrazné nepřízni počasí účastnili letošní Tříkrálové
sbírky, za ochotu, vytrvalost, nasazení a čas
- panu faráři P. Šimákovi za pomoc při zajištění koledníků,
vedoucího skupinky a tradiční požehnání v kostele svatého
Petra a Pavla
- široké veřejnosti za její milý přístup a přispění koledníkům do
kasiček
- firmám: JEDNOTA DS Kaplice, Řeznictví u Krajňáků,
ENGEL strojírenská, spol. s r.o., Kavárna pod věží – Kamil
Vonc a Radek Lattner, Šmak Kaplice – Pavel Rous, Auto Čížek,
PC SERVIS Kaplice, KOMAT, Partners, Drogerie TETA,
Bytový textil U Světlých
- p. B. Svobodovi, p. D. Pávkové a p. I. Kovacsové za dary ve
formě občerstvení a dárečků, které nám věnovali, abychom
mohli odměnit naše koledníky

VÝROK
AUDITORA

- Ing. Chromé a Ing. Štěpánkové z Města Kaplice, které
nám pomáhaly se zapečetěním, rozpečetěním kasiček a
administrativou spojenou s počítáním výtěžku této sbírky
- poděkování dále patří p. Kamilu Voncovi, jeho přátelům a
známým, kteří zorganizovali, účastnili se a naši organizaci
přizvali do tříkrálového průvodu. Velkým zpestřením pro
všechny, kteří se přišli podívat, byla přítomnost živých zvířat
– velblouda Vildy, ovečky a koně.
JMÉNO, PŘÍJMENÍ

AKTUÁLNÍ
TELEFONNÍ
KONTAKTY

MOBIL

SOCIÁLNÍ SLUŽBA

MGR. ŽIŽKOVÁ KATEŘINA

731604402

CHPS

ŠTĚPÁNOVÁ VILMA

731604449

CHPS

VOLKOVÁ MARCELA

731604370

CHPS

ONDRÁKOVÁ RADKA

731604237

CHPS

MICKOVÁ MARKÉTA

731632445

CHPS

OBRINOVÁ NINA

775278486

CHPS

KAVKOVÁ DOMINIKA

734435177

CHPS

MIKEŠOVÁ YVETA

607206194

CHPS

BC. MATUŠOVÁ LUCIE

734435181

NZDM

ŠMEHLÍKOVÁ TEREZA

731604452

MOLO

BC. DVOŘÁKOVÁ MARKÉTA

731604505

DEPO

STARÝ VÁCLAV

731604505

DEPO

KOVACSOVÁ VENDULA

739383480

DÉDÉČKO

ŠÍPEK PETR

731604507

SR

MARKOVÁ LUDMILA

603564162

SR

FAFLOVÁ ŠTĚPÁNKA

731604506

SR

MGR. ŽÁČKOVÁ IVANA

731604509

REŽIE

NOVÁKOVÁ NADĚŽDA

774655388

REŽIE

Mgr. Ivana Žáčková

www.kaplice.charita.cz

