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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Farní charity Pacov za rok 2008. Je to jakýsi
přehled činnosti naší organizace v šestnáctém roce jejího působení. Největším a
nejobsáhlejším projektem naší charity je projekt charitní pečovatelské služby. Tuto
službu poskytujeme po celou dobu trvání naší organizace a pečovatelská služba je také
u veřejnosti nejvíce spjatá se jménem Charita.
Pro mnoho lidí je dnes velmi důležité být výkonní a umět se prosadit, vydělávat hodně
peněz a mít vše, na co dosáhnou. Do jejich představ se jim nehodí tak přirozené věci,
jako je smutek, bolest, nemoc a smrt. Vůbec nepočítají s hodnotami, které se nedají
změřit, ani zvážit, ani zaplatit penězi. Jsem rád, že v naší organizaci pracují takoví
lidé, kteří uznávají důstojnost a neopakovatelnost každého lidského života a také
účinně pomáhají těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou, což je právě často denní
práce pečovatelské služby.
Projekt Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Spirála
nabízel v loňském roce již osmým rokem své volnočasové aktivity pro děti a mládež.
Na začátku roku byl projekt ještě dva měsíce spolufinancován z prostředků Evropské
unie, potom v rámci projektu Síť Caritas 2007 a nakonec i z Fondu Vysočiny
z programu Volný čas 2008.
Dalším projektem, na kterém se Farní charita Pacov v uplynulém roce podílela, byl
projekt Mateřského centra s názvem Sovička, které vzniklo a svoji činnost zahájilo
v červnu roku 2008. Mateřské centrum Sovička se záhy stalo členem celostátní Sítě
mateřských center a pracovníci a dobrovolníci centra své aktivity realizovali v budově
zámku.
Lišil se vlastně minulý rok od těch předchozích? Domnívám se, že ano. Přestože jsme
prožívali běžné starosti se zabezpečováním finančních prostředků na služby,
pracovníků i materiálu, snažili jsme se hodně zaměřit na kvalitu našich poskytovaných
služeb.
Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na činnosti charity v našem městě jakkoliv
podíleli. Velký dík patří všem našim zaměstnancům.
Celá naše práce by se neobešla bez pomoci všech našich dárců, sponzorů, příznivců a
dobrovolníků. Zvláštní poděkování patří Městskému úřadu v Pacově za finanční
podporu naší pečovatelské služby. I všem, kteří přispěli ke všemu, co se nám
v minulém roce podařilo vykonat. Každá tato pomoc je pro nás závazkem, ale také
velkým povzbuzením pro naší práci.

Miroslav Kokeš, ředitel
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VZNIK ORGANIZACE A JEJÍ PRÁVNÍ
POSTAVENÍ
Název organizace:
IČ :
Sídlo organizace:
Kraj:
Právní postavení:
Příslušnost k Diecézní charitě:
Datum, místo registrace:
Registrační číslo:
Předmět činnosti:
Datum zahájení poskytování služeb:
Statutární orgán – ředitel:
Telefon:
Webové stránky:
E-mail:
Číslo bankovního účtu, banka:

Farní charita Pacov
47 22 44 44
Pacov 395 01, Náměstí Svobody 2
Vysočina
Evidovaná právnická osoba
Diecézní charita České Budějovice
14.10. 1998, Ministerstvo kultury
8/1-05-704/1998
Poskytování nestátních sociálních služeb
20. 8. 1992
Miroslav Kokeš
565 443 220
www.charitapacov.cz
info@charitapacov.cz
224246/261-0100 KB

Farní charita Pacov je nestátní neziskovou organizací a patří mezi složky Diecézní charity
České Budějovice, která spolu s ostatními charitami Čech a Moravy tvoří sdružení Charita
Česká republika.
Farní charita Pacov byla zřízena jako právnická osoba dle zřizovacího dekretu vydaného
biskupem českobudějovickým dne 20. 8. 1992. Právní subjektivita byla Farní charitě Pacov
delegována Ministerstvem kultury dne 14. 10. 1998.

STATUTÁRNÍ ORGÁN
Statutárním orgánem Farní charity Pacov je ředitel – Miroslav Kokeš.

POSLÁNÍ FARNÍ CHARITY PACOV
Posláním Charity je pomáhat lidem v nouzi sociální, tělesné, duševní i duchovní. Tato pomoc
je poskytována bez ohledu na rasovou, národnostní či náboženskou příslušnost.
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ZAMĚSTNANCI V ROCE 2008
Celkový počet zaměstnanců v roce 2008 byl 11 (9,0 úvazků).

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ

1. Pečovatelská služba
2. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Spirála
3. Projekt koordinace sociální výpomoci v obcích
4. Mateřské centrum Sovička
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CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA

Středisko pečovatelské služby
Náměstí Svobody 2, 395 01 Pacov
565 44 32 20, 728 550 566
alena@charitapacov.cz

POSLÁNÍ
Posláním charitní pečovatelské služby Pacov je zabezpečit uživatelům praktickou pomoc
v oblasti zdravotní, sociální i duchovní, aby mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí.
Naším základním posláním je poskytovat službu lidem, kteří se nalézají v obtížné životní
situaci.

CÍLE
Služby jsou zaměřeny na konkrétní individuální potřeby jednotlivých občanů s cílem
zabezpečit jim plnohodnotný život a pomoci zachovat sociální vazby a životní návyky.

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je poskytována občanům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku
potřebují pomoc a péči druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí nebo neumí zajistit
rodinní příslušníci.
Cílovou skupinu tvoří občané žijící v domácím prostředí, kteří dosáhli důchodového věku,
případně pobírají invalidní důchod, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nebo zhoršení
zdravotního stavu potřebují péči jiné osoby, ať už o vlastní osobu nebo o domácnost.

OBSAH SLUŽBY
OBSAH SLUŽBY
1.
-4-

OBSAH SLUŽBY
1.
-

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO
OSOBNÍ HYGIENU
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC
3.
-

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
dovoz nebo donáška jídla
pomoc při přípravě jídla a pití
příprava a podání jídla a pití

4.
-

POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
běžný úklid a údržba domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
donáška vody
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
běžné nákupy a pochůzky
velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
praní a žehlení prádla

5.
-

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
dohled nad dospělou osobou
doprovod k lékaři, na úřady, na bohoslužby
podpora či pomoc při obhajobě vlastních práv
podpora schopnosti řešit svou situaci vlastními silami
vydávání vlastního časopisu pro uživatele služby

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Okruh osob, kterým je poskytována charitní pečovatelská služba jsou občané se sníženou
soběstačností v základních životních dovednostech, kteří žijí ve svém přirozeném domácím
prostředí ve městě Pacově a okolních venkovských oblastech.

ČAS PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
Služba je poskytována v rámci běžné pracovní doby ve všedních dnech, dle potřeb uživatele
po dohodě i o víkendech, svátcích i mimo pracovní dobu.
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PŘEHLED ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZA ROK 2008
Nákupy a pochůzky: 209 hod.
Úklid a údržba domácnosti: 151 hod.
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení: 106 hod.
Praní a žehlení prádla: 284 kg
Dohled nad dospělým občanem: 217 hod.
Pomoc při úkonech osobní hygieny: 94 hod.
Pomoc při použití WC: 57 hod.
Dohled nad užíváním léků: 160x
Aplikace inzulinu: 48x
Příprava léků na týden: 44x
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek: 126 hod.
Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru: 64 hod.
Pomoc při přípravě jídla a pití (včetně úklidu a mytí nádobí): 140 hod.
Vynesení odpadků, vyvezení popelnice: 226x
Převlečení ložního prádla: 12x
Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík: 6x
Vyřizování úředních záležitostí: 23x
Počet rozvezených obědů: 9 650
Doprava služ. vozidlem ve městě (odvozy k lékaři, na úřady, na nákup, apod.): 641x
Celkem uživatelů: 96
Průměrný věk: 79 let
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ZAMĚSTNANCI
Vedoucí pečovatelské služby: Alena Kokešová
Pečovatelka, zdravotní sestra: Věra Poláčková
Pečovatelka, zdravotní sestra: Jaroslava Marešová
Pečovatelka, zdravotní sestra: Ladislava Gruntorádová
Sociální pracovnice: Petra Hošková
Účetní: Zdena Posekaná

SEMINÁŘE 2008
Konflikty v pracovním týmu a jejich řešení.
Individuální plánování a supervize v terénních
sociálních službách.
Desinfekce a sterilizace.
Provozní hygiena.
Imobilní klient s poruchou kontinence.
Demence jako ošetřovatelský problém.
Umění komunikovat.
Bolest, umírání a smrt.
Zvláštnosti ošetřovatelské péče o seniory.
Problematika mobility z pohledu ošetřujícího
personálu.
Stavy ohrožující život.

PŮJČOVNA POMŮCEK
V souvislosti se zkvalitněním naší péče půjčujeme nejen našim uživatelům, ale i všem
ostatním zájemcům zdravotnické a kompenzační pomůcky. U nás mohou zájemci požádat o
zapůjčení pomůcky i bez doporučení lékaře. Předem jsou seznámeni s podmínkami zapůjčení
a cenou za danou pomůcku dle platného ceníku. Zapůjčujeme: mechanické polohovací
postele, vozík mechanický invalidní, toaletní pojízdné křeslo, chodítka, servírovací stolek,
sedačku na vanu, sedačku do vany, nástavec na WC, schůdek dvoustupňový, berle, podložní
mísy.
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ZPRAVODAJ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Od roku 2007 vydáváme měsíční zpravodaj pečovatelské
služby PAPRSEK (ke stažení na www.charitapacov.cz).

NABÍDKA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Ve středisku pečovatelské služby nabízíme měření tlaku krve (digitálním nebo rtuťovým
tonometrem), měření hladiny cukru v krvi a měření tělesného tuku.

SETKÁNÍ SENIORŮ
I v roce 2008 jsme pokračovali v
„Přátelských posezeních a vzpomínáních na
to, co již odnesl čas“ s různými hosty.
V červnu pořádáme již tradiční „Pouť na
Svatou Hrou“ pro seniory.

VÁNOČNÍ DOBROČINNÝ BAZÁREK
Výtěžek z prvního ročníku dobročinného bazaru byl
věnován
na
zakoupení
zdravotních
a
kompenzačních pomůcek.
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NOVÝ AUTOMOBIL PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU
Díky štědrosti sponzorů se podařil zakoupit v historii Farní charity Pacov vůbec první nový
automobil, a to Škoda Roomster, který slouží převážně k přepravě seniorů k lékaři, na úřady
apod.
Hlavními sponzory byly společnosti: Bluetech Pacov; Kamír a Co Pacov a Auto Pacov.
Poděkování patří ale i menším dárcům: DD Lukavec; Glenowell; obec Hořepník, Samšín,
Bratřice, Cetoraz, Pojbuky, Mezilesí, Městys Lukavec; VD Jetřichovec; Nová tiskárna PE;
Elektro v.d. Pacov; MUDr. Pešek; MUDr. Tomis; MUDr. Svobodová; MUDr. Konečný;
MUDr. Vladyková a další dárci, kteří nechtějí být jmenování.

Žehnání nového automobilu pro pečovatelskou službu 29. května 2008
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NÍZKOPRAHOVÉ
ZAŘÍZENÍ PRO
DĚTI A MLÁDEŽ
SPIRÁLA

KC SPIRÁLA
Náměstí Svobody 2
395 01 Pacov
telefon: 731 562 681
spirala.pacov@seznam.cz
www.spiralapacov.cz

MÍSTO A ČAS POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
NZDM Spirála sídlí v budově fary na náměstí v Pacově. Služba je poskytována celoročně
od pondělí do soboty. Provozní doba: po- pá – 12.00 – 18.00, so – 14.00 – 19.00.

NABÍDKA SLUŽEB
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
- jde o aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském
prostředí,
c) sociálně terapeutické činnosti:
- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších
aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
V nabídce služeb NZDM Spirála jsou volnočasové aktivity i sociální služby. Mezi
volnočasové aktivity, které mohou děti a mladí lidé v prostorách Spirály provozovat, patří
hraní kulečníku, fotbálku, stolní tenis, badmintonu, šipek, stolních her, pétanque, fotbalu,
basketbalu a kuželek.
Pokud potřebují informace, chtějí komunikovat s přáteli nebo hrát hry, mají možnost
využít počítače připojené k internetu. V zařízení je k dispozici také dataprojektor, dvd
přehrávač, televize, kamera, digitální fotoaparát a knihovna.
Alespoň jeden den v týdnu je věnován kreativním činnostem. Uživatelé služeb si
mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky, práci na hrnčířském kruhu, něco si ušít na šicích
strojích, nebo si zahrát na perkusní hudební nástroje. Spirála disponuje také hudební
zkušebnou, která je téměř denně využívána mladými muzikanty.
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Mezi fakultativní, resp. hrazené nebo částečně hrazené, služby patří víkendové pobyty,
letní tábory, návštěvy divadel, kin, koncertů, muzikálů apod., které jsou realizovány na
základě přání dětí a mladých lidí, kteří do Spirály dochází.
Volnočasové aktivity jsou velmi významným prostředkem pro navázání bližších
kontaktů a vazeb s uživateli služeb. Během nich si mohou s pracovníky povídat, přiblížit jim
své zájmy, svěřit se s příjemnými, ale i nepříjemnými a pro ně obtížně řešitelnými
skutečnostmi. Zde přichází na řadu sociální práce. Může jít o situační intervenci, krizovou
pomoc, kontaktní práci, základní sociálně-právní poradenství, poradenství v oblasti drog,
sexu, začleňování do pracovního procesu, asistenci při jednání s institucemi apod.
Bezpodmínečnou součástí musí být maximální participace klienta na řešení jeho problému.
Pracovníci se prostřednictvím sociální intervence snaží zlepšovat kvalitu života klientů
Spirály a minimalizovat negativní důsledky plynoucí z jejich způsobu života.
POSLÁNÍ NZDM SPIRÁLA
Posláním NZDM Spirála je poskytovat dětem a mladým lidem z Pacovska, kteří se ocitají
nebo mohou ocitnout v nepříznivé životní situaci, prostor a podmínky pro trávení volného
času a seberealizaci, dále informace, podporu a individualizovanou odbornou pomoc při
řešení problémů. Prostřednictvím toho chceme dosáhnout pozitivních změn v jejich způsobu
života a předcházet jejich sociálnímu vyloučení.
CÍLOVOU SKUPINOU JSOU DĚTI A MLADÍ LIDÉ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kteří zažívají nepříznivé životní situace,
kteří nemají možnost nebo se nechtějí účastnit standardních volnočasových aktivit,
kteří se vyhýbají standardním formám institucionalizované pomoci,
kteří mají vyhraněný životní styl, díky němuž se mohou dostávat do konfliktů,
kteří nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedokážou definovat,
ze sociálně slabých, nefungujících či špatně fungujících rodin,
z různých etnických menšin,
kteří dávají přednost neproduktivnímu trávení volného času mimo domov,
kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.

CÍLE NZDM SPIRÁLA
¾ snižovat sociální i zdravotní rizika plynoucí ze životního způsobu dětí a mládeže,
¾ podporovat děti a mládež při procházení obtížnými životními situacemi (konfliktní
situace, rozvod rodičů, omezující životní podmínky, týrání a zneužívání apod.)
a pomáhat jim s jejich řešením,
¾ podporovat sociální začleňování uživatelů do skupiny vrstevníků, místní komunity
a do společnosti,
¾ předávat pozitivní společenské hodnoty,
¾ nabízet bezpečný prostor a motivující podmínky pro aktivní trávení volného času,
¾ rozvíjet sociální schopnosti a dovednosti uživatelů,
¾ poskytovat nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu
v zařízení,
¾ zlepšit orientaci uživatelů v jejich sociálním prostředí.
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PRINCIPY SLUŽEB NZDM SPIRÁLA
NZDM Spirála svou činnost realizuje tak, aby byla zajištěna maximální dostupnost všem
zájemcům. Principy našich služeb jsou:
NÍZKOPRAHOVOST
RESPEKT SVOBODNÉ VOLBY
RESPEKT LIDSKÝCH PRAV
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
PODPORA SAMOSTATNOSTI

Projekt Spirála byl v roce 2008 zpočátku ještě dva měsíce financován z prostředků EU
v rámci Společného regionálního operačního programu.
Od ledna do června 2008 byla Spirála součástí projektu Caritas Síť 2007 - OCH Písek.
S projektem NZDM Spirála jsme uspěli u Fondu vysočiny v programu „Volný čas 2008.“

POČET NÁVŠTĚV V NZDM SPIRÁLA ZA ROK 2008
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AKCE SPIRÁLY ZA ROK 2008
LEDEN

ÚNOR

Tříkrálová sbírka
Výtvarné dílny – PC, Modelářství,
Kroužek základy zdravotnictví a první
pomoci
Workoshopy s důrazem na trh práce
Beseda s rodiči ve spolupráci
s Gymnáziem Pacov
na téma „Moje dítě a drogy.“
Filmové odpoledne
Bongo bubínky
Turnaj – Česko, stolní tenis, kulečník

Výtvarné dílny – Aranžování, Móda a šití,
Keramický kroužek
Valentýnské dovádění
Beseda na téma „Jak zvládnout přijímací
zkoušky“
Hádankové odpoledne – hádanky a
hlavolamy, jazykolamy
Soutěže a turnaje – stolní fotbálek,
Člověče nezlob se, el. šipky, Milionář atd
Dílna – sochy ze sněhu

BŘEZEN

DUBEN

Den kvízů a tajenek – kvízové odpoledne
Oslava Velikonoc
Tvořivé dílny – výroba drobných
dekorativních předmětů
Výroba Velikonočních přáníček
Bongo bubínky
Turnaje a soutěže
Filmové odpoledne – promítání filmů

Vernisáž v Muzeu A. Sovy
PC dílna – informatika
Každé úterý hra na bongo bubínky
Výtvarná jarní dílna – dělání dárků pro
maminku
Skupina Spectro v klubu
Malování na sklo
Rej čarodějnic – ohýnek pro veřejnost

KVĚTEN

ČERVEN

Taneční kroužek hip-hopu
Soutěžní odpoledne v klubu
Sportovní odpoledne venku košíková,
Zahradní kuželky
Každé úterý bongo bubínky
Turnaj v nohejbalu na hřišti
Jarní dílna – výroba dárků pro maminku,
Rámečky ze sádry
Den matek – soutěžní zábavné odpoledne
Pc dílna

Den dětí – soutěže o ceny
Taneční kroužek hip-hopu
Bowling
Kvízové odpoledne
Puzzleiáda, monopoly
Turnaje – stolní tenis, fotbálek, šipky,
Kulečník, stolní hokej atd.
Tvořivé dílny – ozdobné rámečky ze sádry
Modeláři, dárky pro hospic
Filmové odpoledne – konec školního roku

ČERVENEC

SRPEN

Dětský letní tábor na chatě Klapanda u
Horní Cerekve – Vystoupení kouzelníka
Ukázka cvičení služebních psů
Lanové aktivity v lese
Bowling – turnaje a soutěže
Velký prázdninový mejdan
Úprava, malování a výzdoba interiéru

Dílny modeláři, pc, tapetování
Hudební zkušebna
Vycházka do lesa – šipkovaná
Filmové odpoledne
Soutěže a turnaje, deskové hry
Bowling
Táborák – rozloučení s prázdninami
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ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Den otevřených dveří pro veřejnost
Akce streetwork - veřejnost
Výroba šperků, gelové svíčky,
savování triček, pletení košíků
Filmové prezentace z akcí Spirály
Vystoupení hudebních skupin ve zkušebně

Hlavolamy – hádanky a řešení
Turnaje – stolní fotbal, šipky, tenis,
kulečník
Hudební zkušebna – hudba k poslechu
Tvořivé dílny – podzimní kouzlení,
dekorace do oken,
Výroba a pletení košíků a věnců,
malování na keramiku

LISTOPAD

PROSINEC

Pomáháme chránit životní prostředí –
ekologie kolem nás
Filmové odpoledne
Vědomostní soutěž – Česko
Výroba svíček, malování,
Kroužek modelář, keramický, pc
Adventní dekorace – výroba adventních
věnců, aranžování květin

Mikulášské odpoledne
Beseda – vánoční tradice
Výroba vánočních dekorací a svícnů
Filmové odpoledne s pohádkou
Výroba vánočních přáních
Hudební zkušebna
Vánoční pečení a zdobení perníčků
Silvestr – rozloučení se starým rokem
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MATEŘSKÉ
CENTRUM
SOVIČKA

Mateřské centrum Sovička
Náměstí Svobody - zámek ( levé křídlo u parkoviště )
395 01 Pacov
Telefon 605/ 108 223
Email : sovickapacov@seznam.cz
www.sovickapacov.estranky.cz

Mateřské centrum (MC) Sovička vzniklo 1.6.2008 pod záštitou Farní charity Pacov.
Navázalo na MC Brouček, které v Pacově provozovalo svou činnost do června roku 2008.
Dne 4. 11. 2008 bylo MC Sovička přijato jako člen celostátní Sítě mateřských center.
POSLÁNÍ:
•
•
•
•
•
•
•

Je otevřeno všem sociálním skupinám bez ohledu na původ a smýšlení.
Je místem setkávání všech věkových kategorií, s důrazem na osoby pečující o malé
děti.
Dodržuje princip svépomoci.
Motivuje k aktivnímu rodičovství.
Umožňuje sebevzdělání, předávání vlastních zkušeností a vědomostí.
Poskytuje všeobecně důležité informace především z oblasti rodinné problematiky.
Stává se otevřenou branou, odkud vycházejí aktivity pro širokou veřejnost.

Sovička slouží k neformálnímu setkávání, kdy se na jedné straně setkávají rodiče na
mateřské a rodičovské dovolené, mohou vyjít ze své sociální izolace, popovídají si o svých
běžných radostech i starostech, sdělí si navzájem své zkušenosti a zážitky, mnohdy dokáží
poradit nebo vyřešit nejeden problém. Na straně druhé děti poznávají nové vrstevníky, začnou
si zvykat na kolektiv a naučí se mnoho nového a zajímavého.
Sovičku navštěvují nejčastěji děti od 1 roku do 3 let, ale přijít mohou děti mladšího i
staršího věku.
Na začátku se scházelo 6-8 maminek. Na konci roku bylo zapsáno 35 členek, které MC
navštěvují. Od června do října se maminky s dětmi scházely každou středu od 9-11hod v tzv.
volné herničce. Děti se učily nová říkadla, básničky, malovaly a výtvarně tvořily společně
s maminkami. Po nákupu balančních míčů – overballů, se část herny věnovala cvičení s míči.
Maminky si navzájem vyměňovaly své zkušenosti, nápady a rady. Také měly možnost
vytvářet si něco pěkného pro radost ( květníky ubrouskovou technikou, suché vazby, vánoční
přání, dekoraci apod. )
Od listopadu se činnost rozšířila o Cvičení v tělocvičně Gymnázia Pacov a Výtvarné
tvořeníčko.Volná herna byla přesunuta na každé pondělí od 9-11hod.
Liché středy od 8.45 – 9.45 patří cvičení v tělocvičně. Využíváme nejen nářadí a náčiní
tělocvičny, ale také netradiční pomůcky – overbally, padák, šátky, CD, papírové trubičky
apod.
O sudých středách od 9 – 11 hod tvoříme na zámku. Za pomoci různých pomůcek a materiálů
vznikají krásné výrobky dětí a jejich maminek.
Vznikla také úzká spolupráce s městem Pacov, které MC podporuje.
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MC nemá pouze pravidelný program, ale také pořádá jednorázové akce a různé přednášky a
besedy. V roce 2008 jsme uspořádaly besedu s Úřadem práce, s pojišťovnou VZP, se
záchranářem p. Bendou a přednášky na téma Zdravá výživa a Ekologické čistící prostředky.
Zúčastnili jsme se Evropského dne mobility (září) a uspořádali Setkání s Mikulášem
(prosinec).
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KOORDINACE SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI
V OBCÍCH
Na základě výběrového řízení Krajského úřadu jsme
byli vybrání pro grantový program Koordinace sociální
výpomoci v obcích, který byl zaměřen na podporu
rozvoje dobrovolné sousedské výpomoci v malých
obcích kraje Vysočina. Koordinátor projektu mapoval
společně se starosty obcí našeho okresu potřebnost
pečovatelské služby.
Cílem tohoto projektu bylo zvýšení kvality sociálního prostředí s důrazem na rozvoj lidských
zdrojů, zvyšování standardu zdravotních a sociálních služeb a prevence zdravotních a
sociálních rizik, udržení a zlepšení podmínek v oblasti služeb sociální péče a sociální
prevence, rozvíjení mechanismů boje proti společenské marginalizaci ohrožených skupin
obyvatelstva.

SDRUŽENÍ ANONYMNÍCH ALKOHOLIKŮ
Každý čtvrtek ve středisku pečovatelské služby od 17 hodin.

HUMANITÁRNÍ POMOC
Od dubna do září probíhala každoroční sbírka šatstva pro Středisko sociální
pomoci v Úpici. Byly odeslány tři nákladní automobily ošacení.
V září jsme odeslali 150 ks dioptrických brýlí oční klinice Lexum v Praze na
podporu akce Dejme brýle Africe.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
Osmý ročník Tříkrálové sbírky vynesl naší charitě 34 997,50 Kč.
Skupinky koledníků navštívily tyto obce: Beřichov, Salačova Lhota, Samšín, Zlátenka, Dobrá
Voda, Eš, Roučkovice, Lesná, Cetoraz, Vysoká Lhota, Útěchovice, Přáslavice, Jetřichovec a
Pacov.
Částka byla použita na zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu.
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HOSPODAŘENÍ V ROCE 2008
NÁKLADY
spotřeba materiálu
spotřeba energie
náklady na služby
mzdové náklady
zákonné pojištění
ostatní náklady

VÝNOSY
282 360,00 Kč
111 148,00 Kč
279 224,00 Kč
1 380 564,00 Kč
478 985,00 Kč
171 019,00 Kč

Příjmy za vlastní výkon
dotace ministerstva
dotace města
od úřadu práce
kraj Vysočina
ESF
2 703 300,00 Kč dary a sbírky
ostatní výnosy

náklady celkem

402 878,00 Kč
909 000,00 Kč
290 000,00 Kč
45 600,00 Kč
656 000,00 Kč
160 997,00 Kč
429 759,00 Kč
50 422,00 Kč

výnosy celkem

Hospodářský výsledek

2 944 656,00 Kč

241 356,00 Kč

Náklady FCH Pacov
O s tatní náklady
6%

S potřeba materiálu
10%
S potřeba energie
4%

Zákonné pojiš tění
18%

Náklady na s luž by
10%

Mz dové náklady
52%

Výnosy FCH Pacov
Dary a s bírky
15%

O s tatní výnos y
2%

P říjmy z a vlas tní
výkony
14%

ESF
5%

Dotac e
minis ters tva
30%

K raj V ys oč ina
22%
Úřad prác e
2%

Dotac e měs ta
10%
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom tímto způsobem upřímně poděkovali všem, kteří jakoukoliv formou umožnili
Farní charitě Pacov rozvíjet a zkvalitňovat činnost. Vaší podpory si velmi vážíme.

„…Nemilujeme pouhým slovem, ale opravdovým činem.“
(1 Jan 3, 18)
FIRMY:
Bluetech s.r.o.
Kamír a Co. s.r.o.
Auto Pacov s.r.o.
Glenowell s.r.o.
Autodílna Šíma Josef
DDL Lukavec
Kovo – ZR s.r.o.
FYZICKÉ OSOBY:
MVDr. Peroutka
MUDr. Konečný
MUDr. Tomis
MUDr. Pešek
MUDr. Svobodová
MUDr. Nesvačilová
MUDr. Vladyková
Manželé Vídenských
Filip Kuzbas
a ostatní dárci, kteří nechtějí být uvedeni

město Pacov

OBCE:
Obec Pojbuky
Obec Cetoraz
Městys Lukavec
Obec Mezilesí
Obec Obrataň
Obec Leskovice
Obec Bratřice
Obec Arneštovice
Obec Hořepník
INSTITUCE A ÚŘADY:
MPSV ČR
Město Pacov
Kraj Vysočina
ÚP Pelhřimov
VZP ČR

Úřad práce Pelhřimov
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