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adresa:
Žižkova 309/12
370 01 České Budějovice

IČ:   600 727 09

číslo účtu: 7000029251/8040
Oberbank AG
pobočka České Budějovice

telefon: 387 718 208
e-mail: info@cbudejovice.charita.cz

statutární zástupce:
Vít Fialka – ředitel

registrace: 14. 10. 1998
Ministerstvo kultury, Praha,
č. 8/1-05-715/1998

zřizovatel:
Biskupství českobudějovické
Biskupská 132/4
370 01 České Budějovice

Poslání 
Pomoc bližním v nouzi bez ohledu na příslušnost k rase, národ-
nosti či náboženství.

hlavní činnost 
Poskytování sociálních a zdravotnických služeb na území města
České Budějovice a v jeho okolí a pomoc všem lidem, kteří ji po-
třebují.

Zejména se jedná o pomoc:
• seniorům a nemocným občanům v domácím prostředí;
• lidem bez domova a v nepříznivé sociální situaci;
• dětem a mládeži ze sociálně znevýhodněného prostředí;
• lidem s duševním onemocněním;
• lidem dlouhodobě nezaměstnaným a znevýhodněným 

na trhu práce.

Městská charita České Budějovice zahájila svou činnost dne 17. 10. 1991,
je registrovaná u Ministerstva kultury ČR, tvoří jednu z organizačních 
složek Diecézní charity České Budějovice a spadá pod Charitu Česká 
republika v Praze.

Financování našich služeb je zajišťováno díky:
• dotacím a grantům ze státního rozpočtu Ministerstva práce

a sociálních věcí ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělesné
výchovy, statutárního města České Budějovice, krajského
úřadu Jihočeského kraje;

• grantům z nadačních fondů a nadací;
• příspěvkům z Úřadu práce České Budějovice;
• darům a příspěvkům od fyzických a právnických osob;
• Tříkrálové sbírce;
• úhradám zdravotních pojišťoven za provedené úkony

(VZP, OZP, ZPMVČR, VoZP, ČPZP)



ŘEDITEL REVIZNÍ KOMISERADA MCHCB

MANAGER OPZ
(oddělení procesů a zdrojů)

zástupce ředitele
ADMINISTATIVNÍ PRACOVNÍK

SEKRETARIÁTU

ADMINISTATIVNÍ PRACOVNÍK
PERSONALISTIKY

MANAGER EPO
(Ekonomicko provozní oddělení)

mzdová účetní

vedoucí služeb

sociální pracovníci

odborné finanční účetní

uklízečky

PROJEKTOVÝ
MANAGER

pracovníci v soc. službách
neped. výchovní pracovníci

techničtí pracovníci – údržba

OrgAnIZAČní struKturA

4 Výroční zpráva 2019



5 Výroční zpráva 2019

KAlendář
AKcí 2019

leden
l Slavnostní zahájení 

Tříkrálové sbírky 
v katedrále sv. Mikuláše

l Tříkrálová sbírka

ÚnOr
l keramická dílna pro veřejnost

břeZen
l keramická dílna pro veřejnost

duben
l Romský den
l Velikonoční obchůdky 

s Albertem
l Velikonoční dílny pro děti
l Jarní trhy v Českých 

Budějovicích – výrobky 
z dílen DOMINO

l keramická dílna pro veřejnost
l Velikonoční posezení pro lidi

bez domova v Domě sv. Pavla
l křížová cesta bezdomovců 

– Divadelní představení 
Bezdomoveckého divadla
v kostele Sv. Rodiny

l Divadelní představení 
Bezdomoveckého divadla
v rámci Literárního festivalu

Květen
l Vyhlášení ligy v iBoccie
l Happy day Domino
l keramická dílna pro veřejnost
l 10. výročí Noclehárny v Domě

sv. Pavla – den otevřených
dveří a představení 
Bezdomoveckého divadla
v divadle U kapličky

Červen
l 20 let služby DOMINO
l Den dětí na Palačáku
l Rudolfovské slavnosti 

– výrobky z dílen DOMINO
l keramická dílna pro veřejnost
l Piknik pro osoby bez domova

Červenec
l keramická dílna pro veřejnost
l Mezinárodní sportovní 

den seniorů – měřili jsme 
seniorům tlak a BMI

srPen
l Dopravní hřiště s policií

Září
l Pasování školáků
l Týden nízkoprahových 

služeb – den otevřených 
dveří pro školy

l Fotbalový turnaj 
pro děti na Meteoru

l Zelnobraní Vidov
l keramická dílna pro veřejnost
l Zdravotnická konference

Charity ČR

říjen
l Den Charity
l Ředitelský turnaj v iBoccie
l keramická dílna pro veřejnost 
l Sdílení dobré praxe 

s Charitou Minsk
l Výstava z Duše – v rámci

Týdne duševního zdraví
l kulinářské umění s šéfkucha-

řem Petrem Stupkou

lIstOPAd
l Halloweenské tvoření s dětmi 
l keramická dílna pro veřejnost
l Bohoslužba za zemřelé 

bezdomovce
l Hospicová péče na 

jihu Čech – příspěvek
l Bezdomovecké divadlo 

v divadle U kapličky s hrou 

PrOsInec
l Mikulášská besídka 

pro děti s firmou DAS
l Přednáška pro seniory

v klubu Roháče z Dubé
l Vánoční koncert 

pro Charitu (17. 12.) 
l Vánoční Obchůdky 

s Albertem 
l Vánoční večírek 

s Legem pro děti
l Vánoční večeře 

pro bezdomovce
l Vánoční večírek pro děti 

uživatelů – Sassrd Sasanka
l keramická dílna pro veřejnost
l Budějovický advent – prodej

výrobků z dílen DOMINO, 
kulturní akce, prezentace 
služeb





POsKytOvAné
služby



chArItní PeČOvAtelsKá službA (chPs)
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charitní pečovatelská služba je terénní služba
poskytovaná v přirozeném domácím prostředí
osobám se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravot-
ního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby na
území OrP České budějovice.

Příklad dobré praxe:
Paní H. žije v rodinném domě se svou rodinou. Přistě-
hovala se z Moravy ke své dceři poté, co se jí začal
zhoršovat zdravotní stav. Trápila ji především špatná
chůze a zrak. Rodina bydlela příliš daleko a nemohla
se o ni postarat. 
Nyní se tedy o paní H. stará rodina, která je však pra-
covně vytížená a zvládá zajistit péči pouze večer a o ví-
kendech. Požádali tedy naší Charitní pečovatelskou
službu o pomoc. V době, kdy se začala uživatelce
služba poskytovat, chodila s pomocí chodítka a pečo-
vatelé zajišťovali pomoc v oblasti hygieny, přípravy
a podání jídla, a to obvykle ve všední dny, ráno a od-
poledne.  Uživatelka využila v naší službě možnosti so-
ciálního poradenství a s pomocí sociální pracovnice
zažádala o příspěvek na péči. 
Vzhledem k tomu, že uživatelce se schopnost chůze
zhoršovala, byla jí sociální pracovnicí doporučena re-
habilitace – nácvik chůze, kterou následně prováděly
zdravotní sestry z Domácí zdravotní péče Městské cha-
rity České Budějovice. Vzhledem ke zhoršujícímu se
zdravotnímu stavu k uživatelce začala docházet také
Osobní asistence a byla jí zapůjčena polohovací postel
z naší půjčovny kompenzačních pomůce. Byla u ní tak
zajištěna formou case managementu komplexní péče
umožňující paní H. zůstat v domácím prostředí, jak si
sama přeje. Následně došlo k rozšíření poskytování pe-
čovatelské služby ještě o večerní péči, kterou již rodina
sama nezvládala. Pečovatelé pomáhají uživatelce se
základními činnostmi, jako je pomoc s přesunem na in-
validní vozík, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc
s osobní hygienou, pomoc a podpora při přípravě a po-
dání jídla a pití. U paní H. zajišťujeme také dovážku
obědů, protože uživatelka potřebuje mít zajištěno dietní
stravování. Paní H. využívá komplexnosti našich služeb
a ona i rodina jsou s péčí velmi spokojeni.

Provozní doba pro rok 2019

PO – PÁ                          6.30 – 20.00

SO – NE (a svátky)         6.30 – 18.00

Počet klientů v rok 2019: 384 klientů

Adresa: žižkova tř. 309/12  (2. patro)
370 01 České budějovice

Vedoucí služby v roce 2019:
mgr. jana řeháková
pecovatelka@c.budejovice.charita.cz 



OsObní AsIstAnce (OA)
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Osobní asistence je terénní služba, která 
pomáhá lidem, kteří v důsledku zdravotního
postižení, omezení nebo věku potřebují pomoc
druhé osoby, aby mohli setrvat ve svém přiro-
zeném prostředí. místem poskytování služby
je domácí prostředí a místo pohybu uživatele
(při cestě do práce, do školy, za zábavou
apod.) na území OrP města České budějo-
vice.

Na našem městě má nejraději holky a pivo – hlavně Bu-
dvar. Nejvíc se mu u nás líbí, že s ním nejednáme jako
s postiženým, není problém tu požádat o pomoc a ne-
zalekneme se ani toho, že je cizinec. S tímto se v jiných
zemích moc nesetkal – M. vášní je totiž cestování
a hudba – preferuje rockovou a metalovou muziku,
z českých kapel zná díky našemu asistentovi Jirkovi
hlavně kabáty...
Občas se setkáváme s prací, která je náročná a bere
nám energii, ale M. je příklad spolupráce, kde z péče
odcházíte a smějete se a ani nevíte proč. Ten člověk
má prostě nesmírnou pozitivní energii a doslova z něj
tryská radost ze života, která je nakažlivá.

Příklad dobré praxe:
Ve službě osobní asistence nás v roce 2019 čekala
nová výzva. Pečovat o tělesně postižené jsme zvyklí,
ale nyní jsme byli osloveni Jihočeskou univerzitou, aby-
chom zajistili péči o francouzského studenta, takže
jsme poprvé museli také pracovat s jazykovou vybave-
ností pečujících. M. však svou bezprostředností a přá-
telskou povahou odboural veškeré obavy a všichni
asistenti se na práci s ním těší, ať už anglicky mluví
plynně či vůbec (francouzsky u nás bohužel nikdo
neumí). Fakulta mu domluvila několik asistenčních slu-
žeb, abychom všichni vzájemně dokázali pokrýt péči
s plným komfortem, a dle jeho vlastních slov jsme tento
požadavek zcela naplnili.
Pro zajímavost jsme se M. ptali, jak vidí péči ve Francii
a u nás - prý stejně. Co ho zarazilo, je infrastruktura pro
vozíčkáře. Všude mimo fakultu, která je bezbariérová,
má jako člověk pohybující se na elektrickém vozíku
problém. I to byl důvod, proč si musel do Čech přivézt
ještě odlehčený vozík, aby mu ve městě mohli s pře-
suny pomoci asistent či kamarádi, kteří by ho na elek-
trickém vozíku neunesli. To je prý s Francií nesrovna-
telné, tam je život pro vozíčkáře o poznání komfortnější.

Provozní doba pro rok 2019

Denně                             6.00 – 22.00

s možností noční služby po individuální 
domluvě (dle kapacitních možností služby)

Počet klientů v rok 2019: 75 klientů
(z toho 15 dětí do 18 let)

Adresa: žižkova tř. 309/12  (2. patro)
370 01 České budějovice

Vedoucí služby v roce 2019:
Zuzana Plecerová (od 1. 8. 2019)
osobni.asistence@cbudejovice.charita.cz



dOmácí ZdrAvOtní PéČe (dZP)
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domácí zdravotní péče poskytuje odbornou
zdravotní ošetřovatelskou péči lidem, u nichž
dojde ke změně zdravotního stavu, který již
nelze zvládnout laickou péčí, ale není nutný
pobyt v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
služba je plně hrazena z veřejného zdravot-
ního pojištění.

Příklad dobré praxe:
Paní E. je 80 let, do naší péče jsme ji přijali po propuš-
tění z nemocnice. Byla po zlomenině krčku stehenní
kosti vlevo, úrazovém subdurální krvácení. Dále má
lymfedém dolních končetin při žilní nedostatečnosti,
obtížně chodí, má umělé oba kolenní klouby, léčí se
s vysokým krevním tlakem a CHOPN. Žije sama ve dru-
hém patře bez výtahu, proto je důležité, aby zůstala
i nadále pohyblivá a byla schopna sejít, alespoň s do-
provodem, schody. k pacientce jsme začali docházet
5x týdně, kdy paní denně potřebuje bandáže dolních
končetin pro lymfedém a 3x týdně provádíme rehabili-
tační ošetřování – cvičení. Během roku jsme u paci-
entky dělali i odběr krve a převazovali jsme jí pravé
předloktí, kde měla strženou pokožku po pádu. Je to
naštěstí jeden z těch příběhů, kde výborně probíhá
spolupráce s rodinou. Dcera provádí mamince bandáže
dolních končetin o víkendu. U pacientky se snažíme
zmírnit lymfedém, zvýšit nebo alespoň udržet její sobě-
stačnost a udržet její pohyblivost, aby její život zůstal
i nadále kvalitní. Naše návštěvy mají i příznivý dopad
na psychický stav pacientky, který se výrazně zlepšil
a cítí se celkově jistější.

Provozní doba pro rok 2019

Péče je dostupná 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Provozní doba pro administrativu
(např. náběr nových pacientů)
PO – PÁ                          7.00 – 15.30

Počet klientů v rok 2019: 195 klientů

Adresa: žižkova tř. 309/12  (2. patro)
370 01 České budějovice

Vedoucí služby v roce 2019:
mgr. jana bartošová
dzp@cbudejovice.charita.cz



dOmInO
službA PrO lIdI s duševním OnemOcněním
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Příklad dobré praxe:
Slečna S. přišla do Domina po hospitalizaci v Praze,
kde původně pracovala. Jednalo se o náhle vzniklé
onemocnění, po jehož zaléčení byla propuštěna do do-
mácího léčení. V práci podala výpověď, čerpala dávky
nemocenského pojištění. Trpěla velkými úzkostmi
z toho, co bude dál, jak vše zvládne a zda to vůbec
zvládne. V Dominu mimo poradenství využívala kera-
mickou sociálně-terapeutickou dílnu, která jí pomáhala,
jak odpoutat pozornost od negativních myšlenek, tak
i udržet pracovní návyky. Postupem času se její stav
lepšil, docházelo ke snížení medikace. Začala uvažovat
o návratu do práce, pracovníci Domina jí pomáhali
v nalezení odpovídajícího zaměstnání. I přes tuto péči
se první zaměstnání nepodařilo, na uživatelku toho bylo
moc a došlo znovu k relapsu onemocnění. Po zaléčení
uživatelka nalezla další zaměstnání, klidnější a na zkrá-
cený úvazek. Vždy, když stoupala její nejistota, nervo-
zita a další negativní pocity spojené s nástupem do
zaměstnání, byla jí poskytnuta krizová pomoc telefo-
nická i osobní. Podařilo se jí překonat zkušební dobu,
práci si udržet a zvládat situaci. Na příběhu slečny S. je
vidět, že v životě (nejen) nemocného člověka dochází
občas k relapsům, je však důležité umět pracovat s ob-
novením motivace a profesionální podporou udržet člo-
věka na cestě za cíli, které si sám nastolil.

Provozní doba pro rok 2019

pondělí a úterý  09.00 – 16.00

středa                09.00 – 16.00 (aktivity
                         mimo budovu Domina)
čtvrtek               09.00 – 16.00

pátek                 09.00 – 14.00

Počet klientů v rok 2019: 59 klientů
Adresa: jizerská 4

370 11 České budějovice
(sídliště Vltava, budova 
Mateřské školy Jizerská)

Vedoucí služby v roce 2019:
mgr. běla třebínová
domino@cbudejovice.charita.cz

Posláním dOmInA je podporovat, udržovat
a rozvíjet soběstačnost a samostatnost lidí
s duševním onemocněním, aby mohli zůstat ve
svém přirozeném prostředí, rozvíjet své
schopnosti a dovednosti, uplatnit se na trhu
práce a začlenit se do běžné společnosti.



terénní PrOgrAm (tP)
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terénní program je sociální služba, která vy-
hledává a podporuje osoby, jež jsou ohroženy
sociálním vyloučením nebo jsou již sociálně
vyloučeny, případně se nacházejí v krizové ži-
votní situaci. cílové skupiny: osoby v krizi,
osoby bez domova, etnické menšiny.

Příklad dobré praxe:
Pan I. se do naší služby vrátil cca po roce z výkonu
trestu. Jelikož neměl kam jít, ocitl by se opět na ulici.
Uživateli jsme ihned po propuštění zprostředkovali ně-
jaké ošacení, protože ho z věznice propustili jen v leh-
kém oblečení. Zároveň jsme mu prostřednictvím centra
služeb Dům sv. Pavla a projektu „Budějcká noclenka“
zajistili bezplatné přespání na noclehárně Domu sv.
Pavla. V následujících dnech jsme s uživatelem začali
pracovat na změně jeho sociální situace, tj. hledání
práce, vyřízení potřebných záležitostí po propuštění
z vězení apod. Díky naší podpoře a také motivaci, které
se uživateli dostalo ještě ve výkonu trestu, se uživatel
rozhodl, že již nechce být dál osobou bez přístřeší
a chce se svým životem začít něco dělat. Díky tomu se
mu po čase podařilo najít práci, kde je již pár měsíců.
Prozatím má sice pouze dočasné bydlení, ale i na tom
společně pracujeme. Uživatel díky práci výrazně omezil
konzumaci alkoholu a také změnil kontakty se svým so-
ciálním okolím, protože má velký zájem na tom, aby se
nenechal stáhnout zpět na dno.

Provozní doba pro rok 2019

PO – PÁ                          7.00 – 16.00

Počet klientů v rok 2019: 234 klientů
(z toho 179 mužů a 55 žen)

Adresa: žižkova tř. 309/12  (2. patro)
370 01 České budějovice

Vedoucí služby v roce 2019:
bc. Ingrid dulawová
teren@cbudejovice.charita.cz
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Azylový dům je ubytovací služba poskytovaná
mužům starším osmnácti let, kteří se ocitli bez
střechy nad hlavou. naším posláním je podpo-
řit muže bez bydlení, a často i bez práce,
k tomu, aby si bydlení a práci opětovně získali.
Kapacita je 25 lůžek.

Příklad dobré praxe:
Pan Tomáš byl objeven našimi terénními pracovnicemi
na ulici a následně, po dohodě, odeslán do Domu sv.
Pavla. V rámci Denního centra se domluvil na možnosti
využívání celodenního pobytu ve službě Azylový dům.
Pro zajištění bydlení však bylo nutné vyřídit evidenci na
Úřadu Práce v místě trvalého bydliště. Během doby,
než se podařilo vše vyřídit, mu bylo ubytování hrazeno
z projektu Nejdřív střecha. V té době pan Tomáš neměl
žádné finance, proto mu byla nabídnuta možnost Úvě-
rového jízdného do místa trvalého bydliště. Pán si po
delším přemlouvání sám dojel vše vyřídit. Po návratu
už mu tak nic nebránilo vyřídit si evidenci a žádost
o dávky v Českých Budějovicích a začít tak s řešením
své nelehké situace.

Provozní doba pro rok 2019

nepřetržitý provoz  – 24 hodin denně

Počet klientů v rok 2019:  85 klientů
(89% obložnost)

Adresa: riegrova 32
370 01 České budějovice

Vedoucí služby v roce 2019:
bc. Petra vohlídalová
vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz
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níZKOPrAhOvé denní centrum
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služba nízkoprahové denní centrum nabízí
mužům i ženám bez domova starším osmnácti
let chvíli oddechu na jejich nelehké pouti ná-
ročnou životní situací. Poskytujeme zázemí
umožňující těmto lidem komplexní hygienic-
kou a stravovací sebeobsluhu. naším poslá-
ním je poskytnout lidem bez domova starším
18-ti let možnost vysprchovat se, získat čisté
oblečení, uvařit si jídlo a využít základní soci-
ální poradenství, a tím docílit zlepšení jejich
aktuální životní situace. Kapacita je 20 osob
v jeden okamžik.

Příklad dobré praxe:
Pan Pavel byl v Domě sv. Pavla dlouhodobým uži-
vatelem. Jako možnost přivýdělku k invalidnímu
důchodu si zvolil prodej časopisu Nový Prostor.
V prodeji vždy patřil mezi ty nejlepší, a bylo vidět,
že jej tato činnost velmi naplňuje. Ve spolupráci se
svojí opatrovnicí si díky přivýdělku šetřil na bydle-
ní. Po třech měsících aktivního prodeje se mu na-
skytla možnost jít bydlet do chráněného bydlení,
kde dostal další možnost přivýdělku. Pan Pavel 
je v bytě již delší dobu, je spokojený. Nedávno 
nám napsal e-mail, že se má dobře a za vše moc
děkuje.

Provozní doba pro rok 2019

PO – NE                          8.00 – 16.00

Počet klientů v rok 2019: 392 uživatelů
(z toho 52 žen)

Adresa: riegrova 32
370 01 České budějovice

Vedoucí služby v roce 2019:
bc. Petra vohlídalová
vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz
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Posláním služby noclehárna je poskytnout
mužům bez přístřeší starším 18-ti let možnost
přespání v čistém a vytopeném prostředí, a tím
podpořit zlepšení jejich aktuální životní situ-
ace. Kapacita je 20 lůžek.

Příklad dobré praxe:
krátce po poledni nám do Domu sv. Pavla přivezl řidič
převozové služby Nemocnice Č. Budějovice pana Ja-
roslava, který k nám byl poslán z Psychiatrické ambu-
lance s tím, že je pravděpodobně bez domova. Pán byl
velice zmatený a nevěděl kde je, ani jak se do Českých
Budějovic vůbec dostal. Naštěstí měl u sebe občanský
průkaz, ze kterého jsme dokázali vyčíst jeho trvalé byd-
liště. Na základě této informace jsme telefonicky kon-
taktovali Městský úřad v místě pánova trvalého
bydliště, a ve spolupráci s kurátorkou sociálního od-
boru jsme se dopátrali bližších informací, zejména toho,
že pán není osobou bez domova, ale normálně bydlí ve
svém bytě. Během prvního dne jsme byli schopni za-
jistit na druhý den panu Jaroslavovi odvoz domů a jeho
doprovod na vlakové nádraží v ČB – v tom nám pomohl
Taxík Maxík. Noc však musel pan Jaroslav přečkat
v Domě sv. Pavla. Zajistili jsme mu tedy stravu, ošacení
a následně i přenocování. Na následující den jsme do-
mluvili ještě i doprovod pána sociálními pracovnicemi
příslušného Městského úřadu v místě bydliště až do
bytu, a také dopomoc průvodčího ve vlaku, aby pan
Jaroslav správně vystoupil. Pán sice nespadal do naší
cílové skupiny, ale přesto, nebo právě proto, v nás za-
nechal vzpomínky a dobrý pocit z toho, že když spolu
sociální služby spolupracují, výsledkem je pomoc
v nouzi člověku, který to opravdu potřebuje. U srdce
nás potom zahřálo i to, že si pán zjistil kontakt na naše
služby a poslal nám nakonec děkovný pohled, což
se u našich klientů často nestává.

Provozní doba pro rok 2019

PO – NE    17.30 – 08.00 (zimní období)
PO – NE    19.30 – 08.00 (letní období)

Počet klientů v rok 2019:  204 uživatelů
(73% obložnost)

Adresa: riegrova 32
370 01 České budějovice

Vedoucí služby v roce 2019:
bc. Petra vohlídalová
vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz
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nZdm v.I.P.
níZKOPrAhOvé ZAříZení PrO dětI A mládež

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v. I. P.
nabízí zázemí, odbornou pomoc a podporu
dětem a mládeži, kterým hrozí společensky
nežádoucí jevy, sociální vyloučení, nebo se 
nacházejí v nepříznivé životní situaci.

Příklad dobré praxe:
Martin je již dlouhodobým uživatelem NZDM. Sociál-
ních služeb i volnočasových aktivit a bezpečného pro-
storu klubu využívá už řadu let. Vždy byl komunikativní,
snadno navazoval vztah i konverzaci s pracovnicemi.
Pokaždé, když ho trápilo něco, s čím si neuměl poradit
nebo chtěl znát názor nezaujatého dospělého, přišel
a svěřil se. 
Jinak tomu nebylo ani při výběru střední školy, potažmo
rozhodování, kam bude dál směřovat svůj život. Pra-
covnicím se na klubu svěřil, že si s výběrem dalšího
vzdělávání neví rady. Ty se toho ihned ujaly a začaly
s vyhledáváním a nastolováním možností. Při konzul-
tacích s Martinem pracovnice zjistily, že Martin i přes
svoje velmi dobré známky nemá vysoké cíle, protože
ho ani nenapadlo, že by měl na víc než učební obor.
Dlouhodobě se pracovnice Martina snažily motivovat,
informovat, konzultovat a pomoci mu s výběrem školy.
Martin si následně v řádném termínu podal několik při-
hlášek na různé učební i maturitní obory.

Provozní doba pro rok 2019

PO – PÁ            10.00 – 18.00

Počet klientů v rok 2019: 210 uživatelů 
6-26 let

Adresa: skuherského 70
370 01 České budějovice

Vedoucí služby v roce 2019:
jitka borovková, dis.
vip@cbudejovice.charita.cz



17 Výroční zpráva 2019

sAsAnKA
sOcIálně AKtIvIZAČní služby PrO rOdIny s dětmI

cílem sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi sAsAnKA je stabilizovaná rodina,
která je schopná samostatně zvládat prob-
lémy každodenního života a zajistit svým
dětem, podle svých možností odpovídající
prostředí pro jejich všestranný rozvoj.
služba je poskytována zdarma a je určena
pro rodiny s dětmi do 18 let věku z Českých
budějovic, převážně žijících v sociálně vylou-
čených lokalitách nebo v lokalitách se zvýše-
ným rizikem sociálního vyloučení. jedná se
o rodiny, u kterých je ohrožen vývoj dětí v dů-
sledku dopadů dlouhodobě krizové sociální
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez po-
moci překonat, a u kterých existují další rizika
ohrožení jejich vývoje.

Příklad dobré praxe:
S rodinou byl navázán první kontakt tak, že si nás paní
našla sama. Měla problémy s porozuměním formulářů,
které potřebovala doložit na Úřad práce, s čímž jsme jí
rádi pomohli. Během první návštěvy jsme během roz-
hovoru zjistili, že rodina nemá dostatečný příjem. Situ-
ace byla způsobena tím, že matka je na rodičovské
dovolené a otec nemá dobře placenou práci. Dalšími
výdaji rodiny jsou dvě starší děti. Jedno dítě je dlouho-
době léčeno a rodina za něj platí zdravotní pojištění (již
zletilé) a další výlohy spojené s léčením. Druhé dítě
chodí na střední školu, s čímž jsou spojeny další výdaje.
Navázali jsme tedy s rodinou dlouhodobou spolupráci.
Zapracovali jsme na tom, aby jak dcera, tak manžel
měli sepsaný životopis. S otcem rodiny jsme aktivně
hledali práci, která by byla lépe placená, což se nám
nakonec povedlo. Pro dceru jsme se snažili sehnat sti-
pendium, které by uhradilo výlohy spojené se školou.
Díky aktivní spolupráci matky se nám povedlo shro-
máždit všechny potřebné dokumenty a žádost poslat.
Do budoucna rodina ví, jak lze zažádat o stipendium,
a pozitivum je, že v tomto podpůrném programu chtějí
i nadále pokračovat. Cíl u syna byl, aby se zaregistroval
na Úřadu práce a začal si hledat zaměstnání. 
S rodinou stále aktivně spolupracujeme, díky čemuž jim
můžeme dopomáhat i v podobě poskytnutí potravinové
či materiální pomoci. Paní jsme např. sehnali kočárek
pro jejího syna. Rodina nás doporučuje ostatním rodi-
nám, což je pro nás odrazem dobré spolupráce.

Provozní doba pro rok 2019

Adresa: žižkova 309/12
370 01 České budějovice

Vedoucí služby v roce 2019:
jitka borovková, dis.
sasanka@cbudejovice.charita.cz

pondělí               07.30 – 16.30

úterý                   08.00 – 17.30

středa                 08.00 – 17.30

čtvrtek                07.30 – 16.30

pátek                  07.30 – 16.00

Počet klientů: 102 rodin, 135 členů rodin
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PrOjeKty nAd rámec
POsKytOvání sOcIálních služeb

PůjČOvnA KOmPenZAČních POmůceK 
Možnost zapůjčení polohovací postele, antidekubitní podložky, mechanické vozíky, chodítka, WC 
nástavce, francouzské hole, berle, apod. kompenzační pomůcky jsou půjčovány za úhradu, půjčovné
se platí předem (dle dohody hotově či převodem z účtu). k zapůjčení kompenzační pomůcky není 
potřeba doporučení lékaře ani potvrzení zdravotní pojišťovny.
Provozní doba: Osobně v kanceláři – Žižkova 309/12, 370 01 České Budějovicve (2. patro)

Na základě telefonické domluvy – kontakt: 776 655 042

PrOjeKt „uČíme se PO šKOle 2019“  (zdroje MŠMT, MMCB, Tříkrálová sbírka 2019)
Cílovou skupinou projektu byly děti a mládež romského etnika ve věku 6-18 let. Primárně byl projekt
cílen na žáky základní školy do doby dokončení povinné školní docházky a pomoc při přestupu žáků
k dalšímu odbornému vzdělávání. 
Přínosem projektu pro děti bylo zlepšení prospěchu ve škole, dosažení pocitu školní úspěšnosti, pra-
videlná docházka do školy a zajištění materiálních pomůcek na vyučování. Ve spolupráci se školami
bylo při besedách pracováno s celou skupinou na zmírnění agresivity ve školní skupině, k pedagogům
i majoritní společnosti. 
Celkově bylo z projektu podpořeno opakovaně 17 dětí v rámci individuálního doučování a 92 dětí
v rámci skupinových vzdělávacích aktivit. Besed pro školáky se zúčastnilo 112 dětí – některé opako-
vaně.

PrOjeKt „POZnáváme s bertíKem“  (zdroj Nadační fond Albert)
Hlavním posláním projektu byla realizace pravidelných volnočasových aktivit pro děti a mládež ze so-
ciálně a ekonomicky negativního prostředí. Cílem bylo zapojit je prostřednictvím našich programů do
řízených volnočasových aktivit a trávit svůj volný čas v bezpečném prostředí. Aktivitami projektu jsou
tzv. dílny. Dílny například sportovní, výtvarná či taneční jsou zaměřené na rozvoj dovedností a osobních
kompetencí. Projekt dětem přinesl nejen kvalitní náplň volného času, ale také vhodným způsobem
předával zdravé životní návyky. Náplň jednotlivých dílen byla přizpůsobena dané skupině, jejich mož-
nostem a schopnostem. Hlavní záměr byl, aby děti zažily úspěch a uvědomění si svého já – pokud se
snažím, můžu něčeho dosáhnout. Projektu se zúčastnilo 121 dětí.
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dAlší využItí nAdAČníhO FOndu Albert
Pavlíka, Lojzu a Mirka jsme často potkávali odpoledne na Palackého náměstí (místní ohrožená lokalita)
jak si kopou s míčem. Na sobě měli většinou dresy známých fotbalistů. Často jsme je museli upozor-
ňovat, aby si s tím míčem nehráli i na silnici. kluci nás moc neposlouchali. když jsme si s nimi povídali,
mluvili o tom, že by chtěli hrát fotbal. Nabádali jsme je k tomu, aby se do nějakého klubu přihlásili, ale
ztroskotalo to na tom, že by jim to rodiče nezaplatili. V lednu jsme začali díky NF Albert chodit do blízké
tělocvičny na základní škole Nová. kluci si okamžitě sestavili tým a chodí s námi pravidelně hrát fotbal.
každý týden se těší, kdy bude pátek a půjdeme do tělocvičny. Díky tomu jsme s kluky začali více pra-
covat a oni využívají i další služby našeho zařízení.

l MMČB  „OšetřOvna“ – v Domě sv. Pavla – pro osoby bez přístřeší a v krizi
(80 uživatelů + 59 uživatelů v terénu, 155 ošetření + 153 ošetření v terénu)

l MMČB „výDej stravy“ – v Domě sv. Pavla
(počet vydaných jídel: 4 606 využití, 238 uživatelů)

l MMČB – Letní tábor „sPOrtujeMe PrO raDOst“

l MMČB „10 Let nOcLehárny“

l MMČB – terénní hOsPicOvá PéČe

l MMČB – Záštita primátora „vánOČní kOncert charity“

l MMČB – Záštita primátora „Zahájení tříkráLOvé sBírky“

l nadační fond albert – vánOČní a veLikOnOČní OBchůDky

l charita Čr – finanční dar na oblasti – OšetřOvna, DOMácí hOsPicOvá PéČe

l tříkrálová sbírka – za 2019 pro Městskou charitu vybráno k přerozdělení  377 921,– kč

l MMČB – PřísPěvek na nákuP vOZu

l jČk – aktivitOu k LePší kOnDici i náLaDě
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popis položky                                                                                        kč                                 %

náklady celkem                                                                   44 733 479,12                      100,00%

spotřebované nákupy                                                             3 703 689,26                          8,28%

služby                                                                                      3 437 245,65                          7,68%

osobní náklady                                                                      36 377 024,00                        81,32%

daně a poplatky                                                                           59 608,00                          0,13%

ostatní náklady                                                                           405 539,66                          0,91%

odpisy                                                                                         732 243,00                          1,64%

poskytnuté příspěvky                                                                   18 129,55                          0,04%

výnosy celkem                                                                    44 233 427,23                      100,00%

tržby za vlastní výrobky                                                                84 681,00                          0,19%

tržby od zdravotních pojišťoven                                              5 429 765,28                        12,28%

tržby za poskytnuté služby                                                     4 487 897,00                        10,15%

tržby za půjčování pomůcek                                                      352 032,00                          0,80%

tržby za reklamu                                                                                389,12                          0,00%

tržby za nájemné                                                                          41 737,00                          0,09%

tržby za praxi studentů                                                                 16 800,00                          0,04%

tržby za ostatní služby                                                                      151,00                          0,00%

úroky z termínovaných vkladů                                                     88 535,16                          0,20%

jiné ostatní výnosy                                                                          2 557,69                          0,01%
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popis položky                                                                                        kč                                 %

náhrady od pojišťoven                                                                  18 000,00                          0,04%

jiné ostatní výnosy - čerpání investiční dotace                            14 300,00                          0,03%

ostatní výnosy na základě smlouvy (IP JČk)                           2 015 557,05                          4,56%

jiné ostatní výnosy-přeplatky                                                       26 825,17                          0,06%

tržby z prodeje DDHM                                                                  20 000,00                          0,05%

dary FO finanční                                                                         248 142,00                          0,56%

dary FO věcné                                                                              20 899,00                          0,05%

Tříkrálová sbírka 2019                                                                377 921,00                          0,85%

dary PO finanční                                                                         270 832,00                          0,61%

dary PO věcné                                                                            188 962,00                          0,43%

nadace                                                                                         39 000,00                          0,09%

dotace MMČB                                                                         6 356 850,00                        14,37%

dotace obcí                                                                                240 700,00                          0,54%

dotace Jčk (MPSV)                                                                21 348 740,61                        48,26%

dotace Jčk                                                                              2 065 580,00                          4,67%

dotace Úřadu práce                                                                     30 601,00                          0,07%

dotace PoMPo, FEAD                                                                  11 016,15                          0,02%

dotace MŠMT                                                                            434 956,00                          0,98%
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pokračování na další straně
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Ministerstvo práce a sociálních věcí

krajský úřad Jihočeského kraje

Statutární město České Budějovice

Zdravotní pojišťovny (VZP, VoZP, ZPMV,OZP,ČPZP)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy



POdPOrují nás sPOluPrAcující OrgAnIZAce
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Město Hluboká nad Vltavou

Město Rudolfov

Nadační fond Albert

Obec Srubec

Obec Dobrá Voda

Obec Borek

Úřad práce České Budějovice

Děkanství sv. Mikuláše, Č. Budějovice

Výbor dobré vůle Olgy Havlové

Nadace Innogy Energie

Damaco group

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Biskupství českobudějovické

Biskupské gymnázium

Budějcká drbna

Centrum Arpida

Česká asociace Streetwork

Diecézní charita Č. Budějovice

Grafické studio a tiskárna Chrášťanský-PSI

Grafické studio GRA-M

Jihočeská univerzita – TF, ZSF, PF

Jihočeská televize – JTV

Magistrát města České Budějovice 
– kurátorky pro dospělé 

Menza JU

Městská policie, Č. Budějovice

Nemocnice Č. Budějovice, a. s.

Prevent 99 z.ú.

OSPOD – kurátorky pro mládež

Potravinová banka Jihočeského kraje, z. s.

Probační a mediační služba, Č. Budějovice

Salesiánské středisko mládeže Č. Budějovice

Úřad práce, Č. Budějovice

ZUŠ B. Jeremiáše

ZUŠ Bezdrevská

ZŠ Máj

ZŠ Nová

ZŠ T. G. Masaryka



AKtuální KOntAKty
2019
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řeDiteL  | vít Fialka
& 387 718 202, 731 604 500  | ✏ reditel@cbudejovice.charita.cz

PrOcesy a ZDrOje/ZástuPce řeDiteLe  | Mgr. václava Businská
& 731 604 193  | ✏ vaclava.businska@cbudejovice.charita.cz

ekOnOM  | Bc. jiří Mužík
& 387 718 225  | ✏ jiri.muzik@cbudejovice.charita.cz

PersOnaListika  | ing. renata vobejdová
& 602 727 768  | ✏ renata.vobejdova@cbudejovice.charita.cz

charitní PeČOvateLská sLuŽBa
Vedoucí služby: & 387 718 220; 731 604 510  | ✏ pecovatelka@cbudejovice.charita.cz

OsOBní asistence
Vedoucí služby: & 387 718 295; 731 604 411  | ✏ osobni.asistence@cbudejovice.charita.cz

DOMácí ZDravOtní PéČe
Vedoucí služby: & 387 718 215; 731 604 187  | ✏ dzp@cbudejovice.charita.cz

DOMinO – sLuŽBa PrO LiDi s DuševníM OneMOcněníM
Vedoucí služby: & 776 655 343  | ✏ domino@cbudejovice.charita.cz

terénní PrOGraM PrO OsOBy BeZ DOMOva a v kriZi
Vedoucí služby: & 731 604 457  | ✏ teren@cbudejovice.charita.cz

DůM sv. PavLa
Vedoucí služby: & 387 315 388; 776 655 305  | ✏ vedouci.ad@cbudejovice.charita.cz

níZkOPrahOvé ZaříZení PrO Děti a MLáDeŽ „v. i.P.“
Vedoucí služby: & 731 604 494  | ✏ vip@cbudejovice.charita.cz

sOciáLně aktiviZaČní sLuŽBy PrO rODiny s DětMi „sasanka“
Vedoucí služby: & 731 604 494  | ✏ sasanka@cbudejovice.charita.cz

PůjČOvna kOMPenZaČních POMůcek
kontaktní osoba: & 776 655 042  | ✏ info@cbudejovice.charita.cz

taXík MaXík – ZvýhODněné taXi PrO seniOry a ZDravOtně ZnevýhODněné
kontaktní osoba: & 731 604 499



myslete na nás, prosím, a podpořte nás 
v našich dárcovských projektech a pomáhejte s námi:

Číslo účtu: 7000029251/8040

Givt
https://givt.cz/mestska-charita-ceske-budejovice
l Při internetových nákupech. Vyberte svůj internetový obchod přes Givt.cz

a z Vašeho nákupu, bez jakékoli přirážky, pro nás zajistíte pár procent.

Budějcká nOcLenka
https://www.darujme.cz/projekt/1201480
l Zakoupením Budějcké noclenky v hodnotě 50,– kč umožníte člověku bez 

domova se nejen vyspat v teplé a čisté posteli v Noclehárně Domu sv. Pavla 

Městské charity České Budějovice, ale dáte mu tím i naději na nový začátek.

Budějcká stravenka
https://www.darujme.cz/projekt/1202685
l Darováním částky 60,– kč přispějete na zakoupení stravenky v hodnotě 60 korun. 

Tento dar, v podobě stravenky, věnujeme lidem bez domova, kteří se rozhodli 

pomoci s úklidem našeho města a chtěli by také lépe a hodnotněji žít.

DěkujeMe☺
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DĚKUJEME
POMÁHEJTE S NÁMI DÁLE

www.mchcb.cz


