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1. Úvodní slovo
Vážení spolupracovníci, přátelé,

předkládám Vám výroční zprávu o činnosti Charity Malenice v roce 212,
která v naší obci funguje již jedenáct let a poskytuje pomoc a podporu všem,
kteří ji potřebují.
Dovolte mi, abych Vám na následujících stránkách představila činnost
Charity Malenice.
Charita Malenice je poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském kraji,
má registrovanou pečovatelskou službu, kterou poskytuje v Malenicích a
přilehlém okolí. Od roku 2011jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních
služeb.
Jsme rádi, že se nám v letošním roce opět podařilo navýšit počet uživatelů
našich služeb, za což jsme velmi rádi. Pravidelným vzděláváním pracovníků se
snažíme zvyšovat kvalitu našich služeb. Naším cílem jsou spokojení klienti.
Jako prvořadý úkol do budoucnosti vidím zachovat stávající kvalitní
pečovatelské služby v plném rozsahu a zajistit zdroje jejich financování.
Chtěla bych zde poděkovat všem pracovníkům charity, dobrovolníkům a
spolupracovníkům za jejich nasazení a práci.
Uživatelům bych přála, aby i nadále byli s našimi službami spokojeni a
aby jim naše pomoc umožňovala vést plnohodnotný život a zapojit se do dění
v obci.

Mgr. Jana Slepičková, ředitelka Charity Malenice
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2. Základní údaje o Charitě Malenice
Název organizace:

Charita Malenice

Sídlo organizace:

Archiváře Teplého čp.102, 387 06 Malenice

IČ:

73633453

Zřizovatel:

Biskupství českobudějovické, Biskupská 4,
370 21 České Budějovice, IČ 00445118

Právní postavení:

účelové zařízení církve s vlastní právní subjektivitou,
součást Diecézní charity České Budějovice

Řízení organizace:

organizace je řízena ředitelem, který je jmenován a
odvoláván prezidentem Diecézní charity Č. Budějovice

Působnost CHM:

Malenice a přilehlé obce

Registrace:

Ministerstvo kultury Praha, č.8/1-05-725/2005-3557,
ze dne 1.3.2005

Předmět činnosti:

pastorační a duchovní služba, zřizování a provozování
nestátní zdravotní péče, zřizování a provozování
nestátní sociální péče, vzdělávací činnost

Doba trvání:

Charita Malenice byla zřízena v roce 2002, právní
subjektivitu získala v roce 2005

E-mail:

charita.malenice@seznam.cz

Web:

www.obecmalenice.cz

Bankovní spojení:

195910468/0300
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3. Představení organizace
Posláním Charity Malenice je pomoc bližním v nouzi bez ohledu na jejich
příslušnost k rase, národnosti či náboženství.
Hlavní činností Charity Malenice je poskytování sociálních služeb v obci
Malenice a v přilehlém okolí a pomoc všem lidem, kteří pomoc potřebují nebo
se dostali do tíživé situace.
Snažíme se pomáhat všude, kde je naše pomoc potřebná.
Charita Malenice je nestátní nezisková organizace zřizovaná Biskupstvím
českobudějovickým. Má vlastní právní subjektivitu a je součástí Diecézní
charity České Budějovice, která je součástí Charity České republiky.
Statutárním zástupcem je její ředitel a poradním orgánem při rozhodování
je čtyřčlenná Rada Charity Malenice.
Složení rady Charity Malenice:
Mgr. Jana Slepičková – ředitelka CHM
Jitka Slováková – účetní CHM
Marie Frnochová – pracovnice na DPP
Mgr.teologie Bogdan Ganczarski – duchovní správce
Na provozu Charity Malenice se v letošním roce podíleli jak stálí
zaměstnanci, tak dobrovolní pracovníci na DPP.
Zaměstnanci:
Ředitelka: Mgr. Jana Slepičková
Účetní: Jitka Slováková
Sociální pracovnice: Mgr. Jana Slepičková
Pečovatelky: Dana Bednaříková
Zdeňka Kůsová
Marie Frnochová
Jaroslava Houzimová
Marie Jindřichová
Jana Sladovníková
Doplňkové a aktivizační akce
spolupracovníci.

nám pomáhali zajišťovat dobrovolní

Charita Malenice zajišťuje pečovatelskou službu a další dobrovolné
doprovodné aktivity a základní sociální poradenství.
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4. Charitní pečovatelská služba (CHPS)
Pečovatelská služba je poskytována podle §40 zák. č.108/2006Sb. o
sociálních službách.
Posláním CHPS je pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, nebo se ocitli v obtížné sociální
situaci. Služby jsou poskytovány především v domácnostech a podporují
uživatele, aby mohli zůstat i přes svou sníženou soběstačnost ve svém domácím
prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti = žít
navyklým způsobem.
Cíle služby:
- aby uživatelé s pomocí pečovatelské služby mohli setrvat co nejdéle ve
svém domácím prostředí
- individuálně aktivizovat uživatele služby za účelem udržení, eventuálně
zlepšení stavu při zachování uživatelova životního stylu
- podpořit uživatele v udržování sociálních kontaktů a vazeb
- poskytovat kvalitní, profesionální a komplexní pečovatelské služby dle
potřeb uživatelů
- nabízené služby zkvalitňovat a rozšiřovat dle zájmu uživatelů a možností
organizace
Cílová skupina uživatelů:
- osoby s chronickým onemocněním
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- osoby s tělesným postižením
- senioři
Poskytujeme tyto služby:
Základní činnosti:
- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- Pomoc při osobní hygieně
- Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů)
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti (praní, žehlení, úklid, nákupy, atd.)
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní činnosti:
- Dovoz uživatele motorovým vozidlem k lékaři, atd.
- Dohled nad dospělou osobou
- Doprovod při procházce, podpora
- Aktivizační činnosti (besedy, setkání, výlety, atd.)
- Zajištění odborných služeb (kadeřník, pedikúra, masáže, atd.)
- Zapůjčení kompenzačních pomůcek
Tyto služby si uživatel hradí dle platného ceníku organizace.
Přehled služeb za rok 2012:
Počet setkání
Základní činnosti
Fakultativní činnosti

1 375
1 780 hodin
hodin

Pečovatelské služby v roce 2011 využilo 22 uživatelů, z toho bylo 17 žen a 5
mužů.
Počet zaměstnanců fyzický
Počet zaměstnanců přepočtený
Počet pracovníků DPP

4
2,25
4

Služby poskytují kvalifikované pečovatelky, sociální pracovnice a
pracovnice na DPP. Všichni zaměstnanci se pravidelně zúčastňovali supervizí a
dalšího vzdělávání ( 24 hodin/rok každý zaměstnanec).
Služby poskytujeme od pondělí do pátku v čase od 7.30 do 16.00 hodin.
V případě potřeby jsme vycházeli vstříc našim uživatelům a služby jsme
poskytovali mimo tuto dobu, i o víkendech.
Základní sociální poradenství, §37 zák. č.108/2006 Sb. o sociálních
službách. Bezplatně jsme poskytovali potřebné informace přispívající k řešení
nepříznivé sociální situace všem našim uživatelům.
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5. Aktivizační činnosti a doplňující programy
Svojí činností se Charita Malenice aktivně zapojuje do veškerého dění
v obci. Kromě pečovatelských úkonů nabízíme uživatelům různé kulturně
společenské akce, které buď pořádáme sami, nebo ve spolupráci se složkami
v naší obci. Naším cílem je, aby se senioři (nejen naši uživatelé) aktivně
zapojovali do dění v obci.
Zde bych ráda připomněla některé, již tradiční, akce.
Sousedské předvelikonoční posezení seniorů se konalo 20.4.2011. Vzájemné
povídání zpestřilo vystoupení divadelního kroužku žáků ZŠ Malenice pod
vedením Jany Pelechové. Drobné dárečky a velikonoční přáníčko od dětí
udělaly seniorům velkou radost.
Pouť k Sv. Vojtěchu do Lštění - 28.4.2012. Pravidelné setkání s farníky
z Prachatic a z Vimperka, slavnostní mše svatá v kostele Sv. Vojtěcha a pak
společné posezení a občerstvení na vyhlídce u kostela.
Burza použitého ošacení – i v tomto roce se konala 2 krát ročně (2.6.2012) a
na podzim 17.11.2012. Jedná se o pravidelný sběr použitého ošacení, kdy každý
může věci darovat, nebo si potřebné vybrat a odnést. Zbylé věci pak odvezla
Diakonie Broumov pro svoji další činnost.
Václavská pouť 28.9.2011 na Hůrce ve spolupráci s OÚ Malenice a SDH
Malenice se již stala tradicí. V kapličce u Svatého Václava se konala mše svatá,
pak následovalo společné posezení s pohoštěním a kapelou „Malenička“.
Odpolední program doplnila Kulturní komise obce, která na přilehlé louce
uspořádala Drakyádu pro děti. Všichni jsme se rádi podívali na rozradostněné
děti s pestrobarevnými draky, které zaplnily stráň.
Mikulášské posezení s nadílkou pro seniory a s kulturním programem žáků ZŠ
Malenice se konalo 7.12.2012. Dárky od sponzorů seniorům předal Mikuláš s
čertem, kteří dokázali vykouzlit úsměv na tvářích přítomných seniorů.
23.12.2012 se na návsi obce uskutečnil Živý Betlém. Tradiční setkání občanů
u ozdobeného vánočního stromu a jesliček, provázené četbou z evangelia a
zpěvem koled se konalo již posedmé. Mladí skauti přivezli betlémské světlo,
děti z malenické školy ozdobily stromeček a ztvárnily biblické postavy u
jesliček, Broučci uspořádali jarmark vánočních dekorací. Těšíme se zase za rok.
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6. Tříkrálová sbírka 2012
Se uskutečnila 7.1.2012 v Malenicích, Straňovicích, Zlešicích, Lčovicích,
Zálezlech, Kovaníně, Setěchovicích, Bolíkovicích, Černěticích a Nišovicích.
Celková vykoledovaná částka činila 39 739,- Kč. Poděkování patří všem, kteří
nám přispěli.

7. Souhrnné ekonomické informace
Hospodaření Charity Malenice v roce 2012
Charita Malenice
účtová třída
Kč
Spotřeba mat. a ener.
Náklady na služby
Mzdové náklady
Soc. a zdr. pojištění
Dary
Ostatní náklady
Odpisy
Náklady celkem
Tržby za vl. výkony
Tržby za služby
Dotace ministerstvo
Dotace kraje
Dotace obec
Ostatní dotace
Ostatní výnosy
Dary tuzemské
Dary ze zahraničí
Sbírky církevní
Sbírky ostatní
Výnosy celkem

501-504
511-518
521
524
546
525-532, 538-549,
552-559, 581-595
551
601
602, 604
691
691
691
691
611-624, 641-659,
681
682
682
682
682

Hospodář.
výsledek
Závazky:
Neuhrazená spoluúčast ze škodné události E120332532

10.355,00
57.981,00
379.961,00
124.737,00
7.000,00
28.776,40
0
608.810,40
0
131.902,00
381.000,00
0
40.000,00
0
11,62
115.415,00
0
5.219,00
25.830,40
699.378,02

90.567,62

ze dne 6.12.2012, která nebyla doposud ČPP zlikvidována
5 000,- Kč
Krátkodobá finanční výpomoc Diecézní charity ČB (VBU102)
60 000,- Kč
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8. Poděkování dárcům a podporovatelům
Našim podporovatelům a dárcům děkuji za finanční, materiální a
organizační pomoc. Veškerá pomoc je využita na rozvoj našich služeb a na
doplňkové a aktivizační programy pro seniory.
V závěru této zprávy bych ráda poděkovala za spolupráci, materiální a
finanční pomoc všem jednotlivcům, dobrovolným pracovníkům, institucím,
sponzorům a všem příznivcům charity.
Poděkování patří:
Paní Varausové, paní Svítivé, Jakubu Komrskovi, Bogdanu Ganczarskimu, Petře
Hovorkové, Petře Frnochové, Martinu Rolníkovi, PhDr. Frnochovi, ing.
Valentové a obyvatelům Malenic.
ZŠ a MŠ Malenice, ADU Malenice, Autoškola Běhavý, Agromont Bohumilice,
REMI. Italgranit Strunkovice nad Blanicí, Pneuservis Z. Kolář, KMP s.r.o.
Čkyně, Knürr s.r.o. Nišovice, Löffler s.r.o. Čkyně.
Poděkování patří poskytovatelům dotací, účelových příspěvků a jiných
forem finanční pomoci:
MPSV Praha, KÚ Jihočeského kraje, OÚ Malenice.
Díky patří též všem dárcům jakéhokoliv obnosu do Tříkrálové sbírky a
Postní almužny, a především všem koledníkům Tříkrálové sbírky.
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9. Kontakty
Sídlo organizace, doručovací adresa:
Charita Malenice, Archiváře Teplého čp. 102, 387 06 Malenice
Telefon: 736 767 920
Email: charita.malenice@seznam.cz
www.stránky: malenice.charita.cz
Kontaktní osoby:
Mgr. Jana Slepičková – ředitelka a sociální pracovnice, tel. 736 767 920 nebo
725 438 345
Jitka Slováková – účetní, tel. 723 238 184 nebo 725 438 344
Dana Bednaříková – vedoucí pečovatelka, tel. 723 888 539
Zdeňka Kůsová – pečovatelka, tel. 607 645 056
Bankovní spojení:
195910468/0300 - účet veden u Poštovní spořitelny

