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Vždyť situace v souvislosti s rizikem šíření koronaviru

není ani u nás na Klatovsku jednoduchá. Před

možnou nákazou musíte chránit nejen klienty

našich charitních zařízení, ale musíte myslet ve svém

pracovním zatížení i na ochranu svou a svých rodin. 

V této zátěžové situaci neztrácíte lidskost a zajímáte

se o ostatní. 

A když Vám někdy z toho všeho bude smutno,

postavte se před Slunce a všechny Vaše stíny budou

za Vámi. Slunce Kristovy lásky, ať zazáří Vám.

Rád se za Vás všechny modlím a raduji se z toho, že

naše Charita se má k světu.

Děkuji!

Mgr. Jaroslav Hůlle 

okrskový vikář

Ú V O D N Í  S L O V O

Obdivuji Vás, drazí služebníci naší Charity.
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Ú V O D N Í  S L O V O
Ř E D I T E L K Y
O B L A S T N Í  C H A R I T Y
K L A T O V Y

Každý rok nejen na těchto stránkách hodnotíme uplynulé období.
S vděčností mohu říci, že mi bylo dopřáno „být“ v Charitě. V organizaci,
která nese lásku ve svém názvu, ale také lásku k druhému člověku
konkrétně naplňuje. Přes všechny těžkosti, nedostatek financí, musím
říci, že tolik lidí s laskavým a dobrým srdcem na jednom místě je pro
mě malý zázrak. Lidí, kteří z celého srdce obětavě pomáhají druhému.
Proto chci vyslovit velké poděkování všem, kteří v Oblastní charitě
Klatovy s láskou pracují.

S úctou a přáním požehnání do dalších let 
Bc. Marie Malkusová

je mi ctí, představit Vám práci kolegů pracujících 
ve službách klatovské Charity za uplynulý rok 2019. 
Dozvíte se vše o našich službách, o pomoci, kterou
nabízíme, a také o tom, jak se nám dařilo po stránce
ekonomické. Jsem hrdá na své kolegy, kteří v naší
Charitě pracují a jsem ráda, že mohu být součástí
skvělého týmu. 

Děkuji všem, kdo nás podporují a jsou nám na blízku.
Děkuji za velmi dobrou spolupráci s obcemi, ve kterých
působíme, a s duchovními 
z Římskokatolické farnosti Klatovy a okolí. 
Děkuji všem, kteří nás podporují finančně, materiálně
nebo nabízejí pomoc dobrovolnickou. Upřímně děkuji
paní Marii Malkusové, která s láskou budovala a vedla
Oblastní charitu Klatovy. 

Jsem ráda, že nežijeme a nepracujeme vedle sebe, ale
žijeme a pracujeme spolu a dohromady.

Děkuji, 
Mgr. Lucie Švehlová
ředitelka Oblastní charity Klatovy

Milí přátelé,



Název organizace: Oblastní charita Klatovy
 
Právní status: církevní právnická osoba
 
Zřizovatel:
Biskupství plzeňské
nám. Republiky 35
301 14 Plzeň
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Mgr. Lucie Švehlová
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O B L A S T N Í  C H A R I T A  K L A T O V Y



Poslání: 

Umožnit klientům setrvání ve vlastním domácím prostředí i přes zdravotní handicap.

Cíl služby: 

Odborné zdravotní ošetření a komplexní ošetřovatelská péče přímo v rodinách a bytech

nemocných. Je poskytována na základě doporučení praktického nebo ošetřujícího lékaře při

propuštění z nemocnice.

Cílová skupina:

Nemocní jakéhokoli věku, kteří nepotřebují akutní lékařské ošetření a mohou být ošetřováni

v domácím prostředí.

Služba je hrazena zdravotní pojišťovnou 7 dní v týdnu – závisí na zdravotním stavu nemocného.

Služba je poskytována v Klatovech a na venkově do vzdálenosti 20 km od Klatov.

Nejčastějšími zdravotními úkony jsou aplikace injekcí a inzulínu, dohled nad užíváním léků,

převazy ran, odběry krve a biologického materiálu, aplikace infuzní terapie a parenterální výživy,

podání enterální výživy – PEG sonda, měření fyziologických funkcí, péče o stomie, ošetřovatelská

rehabilitace, speciální výkony apod. Naše péče je po domluvě komplexně zajištěna ve spolupráci

s půjčovnou kompenzačních pomůcek, s pečovatelskou službou, ev. osobní asistencí.

Poskytujeme také obecnou domácí hospicovou péči.

CHAR ITN Í
OŠETŘOVATELSKÁ
SLUŽBA



Charitní ošetřovatelská služba

vrchní sestra: Šárka Ráthová, DiS.

adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy

telefon: 376 340 144, 731 433 086

e-mail: chos@klatovy.charita.cz

počet pracovníků: 6

počet uživatelů: 235

počet hospicových klientů: 8

C H O S



Poslání:

Podpora a pomoc uživatelům, prostřednictvím nabízených pečovatelských úkonů a to 

v takové míře, aby uživatel mohl co nejdéle setrvat ve svém domově a nemusel přerušit vztahy

s nejbližšími a zůstal tak co nejdéle součástí svého místního společenství.

Cíl služby:

Uspokojení základních potřeb, aktivizace uživatele za účelem udržení nebo zlepšení

soběstačnosti a samostatnosti v základních životních dovednostech a důstojné dožití ve svém

domě.

Cílová skupina:

Služba je poskytována osobám starším 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu

věku, zdravotního postižení (tělesného, mentálního, duševního, smyslového nebo

kombinovaného) a jiného zdravotního postižení a potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Pečovatelská služba je poskytována také osobám starším 18 let, které se ocitly v dočasné těžké

zdravotní situaci a potřebují krátkodobou pomoc druhé fyzické osoby.

Pečovatelská služba je poskytována přímo v domácnostech

uživatelů v pracovní době, od pondělí do pátku od 7:00 do 15:30 hodin. Po domluvě 

s uživatelem lze pracovní dobu operativně upravit.

CHAR ITN Í
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA



C H P S
Nabízíme svým uživatelům pomoc a podporu při přípravě a podání jídla a pití, pomoc

při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve

vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při úkonech osobní

hygieny, dovoz nebo donášku jídla, běžný úklid a údržbu domácnosti, nákupy a

pochůzky, praní a žehlení prádla a jeho drobné opravy, zprostředkování se

společenským prostředím (lékař, instituce poskytující veřejné služby apod.).

V roce 2019 si pracovnice prohlubovaly a získávaly nové znalosti na téma manipulace

s  imobilním uživatelem. Několik pracovnic také absolvovalo kurz pracovníka

v  sociálních službách. Na jednotlivých střediscích byl zorganizován sběr oblečení,

který se setkal s velice kladným ohlasem občanů. 

V  rámci získaných finančních prostředků se nám podařilo zakoupit automobil pro

středisko Charitní pečovatelské služby ve Švihově a Janovicích nad Úhlavou. 

Došlo tak k doplnění a obměně vozového parku.

Charitní pečovatelská služba 

adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy

vedoucí služby: Bc. Vendula Edlová, DiS.

telefon: 376 340 143, 731 433 049 

e-mail: vendula.edlova@klatovy.charita.cz

chps@klatovy.charita.cz

 

sociální pracovnice: Mgr. Stanislava Majerová

telefon: 603 280 103

e-mail: stanislava.majerova@klatovy.charita.cz

 

počet pracovníků: 18

počet uživatelů: 296



Středisko charitní pečovatelské služby Plánice

kontaktní osoba: Alina Votýpková

telefon: 731 433 087

adresa: Náměstí 180, 340 34 Plánice

email: chpsplanice@klatovy.charita.cz

počet pracovníků: 3

počet uživatelů: 39

 

Do spádové oblasti střediska patří: Plánice, Křižovice, Kvasetice, Lovčice, Mlynářovice, Nová Plánice, Pohoří, Štipoklasy,

Vracov, Zbyslav, Zdebořice, Habartice, Kvaslice, Vítkovice, Nicov, Neurazy, Číhaň, Nový Dvůr, Plánička, Mlýnské

Struhadlo, Újezd u Plánice, Skránčice, Vlčnov, Zborovy, Kocourov, Bližanovy, Hnačov, Myslovice, Kroměždice, Bystré,

Pečetín.

 

Středisko charitní pečovatelské služby Měčín

kontaktní osoba: Ivana Ryšavá

telefon: 731 433 043

adresa: Němčice 53, 339 01 Klatovy

email: chpsmecin@klatovy.charita.cz

počet pracovníků: 1

počet uživatelů: 20

Do spádové oblasti střediska patří Měčín, Bíluky, Hráz, Nedanice, Nedaničky, Osobovy, Petrovice,Radkovice, Třebýcina,

Předslav, Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky, Třebíšov, Vlčí, Kbel, Malinec, Mečkov, Nová Ves, Žinkovy,

Babice.

 

Středisko charitní pečovatelské služby Chudenice

kontaktní osoba: Marie Skřivanová

telefon: 731 433 088

adresa: Kvapilova 215, 339 01 Klatovy

email: chpschudenice@klatovy.charita.cz

počet pracovníků: 2

počet uživatelů: 41

Do spádové oblasti střediska patří Chudenice, Bezpravovice, Býšov, Lučice, Slatina, Ježovy, Chlumská, Trnčí, Biřkov,

Zderaz, Křenice, Kámen, Přetín, Poleň, Poleňka, Pušperk, Zdeslav, Mlýnec, Rudoltice, Vílov, Černíkov.

 

Středisko charitní pečovatelské služby Švihov

kontaktní osoba: Yvona Bauerová

telefon: 731 433 089

adresa: V Zahrádkách 411, 340 12 Švihov

email: chpssvihov@klatovy.charita.cz

počet pracovníků: 2

počet uživatelů: 41

Do spádové oblasti střediska patří Švihov, Jíno, Kaliště, Kamýk, Kokšín, Lhovice, Stropčice, Těšnice, Třebýcinka, Vosí,

Dolany, Balkovy, Komošín, Malechov, Řakom, Sekrýt, Svrčovec, Výrov, Borovy, Vřeskovice, Mezihoří, Červené Poříčí,

Andělice, Bezděkov, Mstice, Nezdice.



Charitní pečovatelská služba Janovice nad Úhlavou

kontaktní osoba: Libuše Kurcová

telefon: 731 433 047

adresa: Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou

email: chpsjanovice@klatovy.charita.cz

počet pracovníků: 3

počet uživatelů: 81

Do spádové oblasti střediska patří Janovice nad Úhlavou, Dolní Lhota, Dubová Lhota, Hvízdalka,

Ondřejovice, Petrovice nad Úhlavou, Plešiny, Rohozno, Spůle, Vacovy, Veselí, Klenová, Týnec, Horní Lhota, Loreta,

Rozpáralka, Běhařov, Úborsko, Dlažov, Miletice,   Soustov, Novákovice, Javor, Loučany, Bezděkov, Poborovice, Vítaná,

Lomec, Pocinovice.

Charitní pečovatelská služba středisko Klatovy

kontaktní osoba: Jiřina Kubová, od 1.1.2020 Jana Beštová-Michalová

telefon: 731 433 528

adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy

email: chpsklatovy@klatovy.charita.cz

počet pracovníků: 6

počet uživatelů: 68

Do spádové oblasti střediska patří Klatovy, Luby, Sobětice, Čínov, Pihovice, Chaloupky, Štěpánovice, Tajanov,

Beňovy, Točník, Dehtín, Vícenice, Otín, Tupadly, Drslavice, Věckovice, Koryta, Tětětice, Kal, Kosmáčov, Lažánky,

Kydliny, Bolešiny, Slavošovice, Ostřetice, Makalovy, Újezdec, Domažličky, Mochtín, Nový Čestín, Lhůta, Těšetiny,

Obytce, Hoštice, Hoštičky, Srbice, Křištín, Střeziměř, Dobrá Voda.

Středisko charitní pečovatelské služby Strážov

kontaktní osoba: Eva Havlíčková

telefon: 734 783 893

adresa: Strážov 117, 340 21 Janovice nad Úhlavou (budova fary)

email: chpsstrazov@klatovy.charita.cz

počet pracovníků: 1

počet uživatelů: 6

Do spádové oblasti střediska patří Strážov, Brtí, České Hamry, Horní Němčice, Javoříčko, Kněžice, Krotějov, Lukavice,

Mladotice, Opálka, Rovná, Splž, Víteň, Záhorčice, Lehom, Božtěšice, Běšiny, Hořákov, Kozí, Rajské, Úloh, Vrhaveč,

Malá Víska, Radinovy, Neznašovy, Dešenice, Děpoltice, Datelov, Divišovice, Městiště, Žížnětice, Oldřichovice.



Poslání:

Prostřednictvím individuální pomoci osobního asistenta umožnit osobám se zdravotním

postižením zvládnout žít běžným způsobem aktivní a plnohodnotný život ve svém

přirozeném sociálním prostředí.

Cíl služby:

Předcházet či zamezit sociálnímu vyloučení, rozvíjet nebo zachovávat schopnosti 

a dovednosti osob, aby mohly žít ve svém přirozeném prostředí, oddálit pobytovou péči 

v případě, že bude v budoucnu nutná a samostatné uplatnění práv, oprávněných zájmů.

Cílová skupina:

Služba je určena pro osoby se zdravotním postižením, tělesným postižením, kombinovaným

postižením a osoby s jiným zdravotním postižením.

Osobní asistence není omezena věkem. Poskytuje se denně, nepřetržitě, dle potřeb klienta.

Rozsah služby si klient určuje a koordinuje v rámci asistenčních hodin sám, není-li toho

schopen v plném rozsahu, podílí se na vedení osobního asistenta zákonný zástupce nebo

klientem určená osoba.

V roce 2019 se pořídil služební automobil značky Škoda Citigo.

OSOBNÍ  AS ISTENCE



Osobní asistence

vedoucí služby: Bc. Hana Rašková, DiS. 

telefon: 731 433 082

adresa: Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy

e-mail: hana.raskova@klatovy.charita.cz

 

počet osobních asistentů: 8, a 2 DPP

počet uživatelů: 16 

O A



Poslání služby: 

Sociální poradna usiluje o zvýšení informovanosti a samostatnosti občanů v  nepříznivé

sociální situaci, osob oslabených zdravotním postižením nebo znevýhodňujícím prostředím,

poskytnutím odborné pomoci a podpory při aktivním řešení této situace.

Cíl služby:

Poskytujeme pomoc a podporu při řešení nepříznivé sociální situace a vedeme uživatele

k aktivnímu přístupu při hledání možností řešení dané situace. Sociální poradna je nezávislé

místo bezplatné, nestranné a diskrétní pomoci.

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou jsou osoby, které se nachází v nepříznivé sociální situaci, zejména rodiny

s dětmi, senioři, osoby oslabené zdravotním postižením a osoby oslabené znevýhodňujícím

prostředím.

SOC IÁLN Í  PORADNA



Sociální poradna

vedoucí služby: Hana Rážová, DiS.

telefon: 376 382 040, 731 433 044

adresa: náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy

email: poradna@klatovy.charita.cz

 

 

počet pracovníků: 2

počet uživatelů: 240

S O P

Činnost sociální poradny je různorodá a týká se každého, kdo potřebuje pomoc 

a podporu při řešení nepříznivé sociální situace. V roce 2019 proběhlo v poradně více než

300 různě dlouhých konzultací, při kterých jsme spolu s klienty řešili především otázky

bydlení, zaměstnání a systém sociálních dávek. Na naší poradnu se v roce 2019 obrátila

řada klientů s žádostí o pomoc při sestavování návrhů k soudu, především pro dobu před

a po rozvodu manželství.  Současně naší pomoc vyhledávali lidé, kteří se ocitli 

v nečekané krizové situaci. 

V roce 2019 jsme často poskytovali okamžitou pomoc se zajištěním stravy a ošacení. Díky

materiální pomoci a terénní práci se nám daří dále navázat spolupráci s klienty bez

přístřeší, motivovat je a pomáhat jim s obnovením sociálních návyků. 

 

 



Poslání:

Poskytnout potřebnou péči, ubytování a umožnit seniorům, kteří nemohou nadále zůstávat ve

svém domácím prostředí plnohodnotný, důstojný a aktivní život včetně důstojného závěru

života v prostředí co nejvíce připomínajícím jejich domov.

Cíl služby:

Poskytnutí ubytování v prostředí vhodném pro uživatele, zajištění celodenní stravy, kvalitní

ošetřovatelské i zdravotní péče, nabídka aktivního využití volného času, uspokojení

duchovních potřeb věřících uživatelů, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Snahou je zabránit odtržení uživatelů od společenského života, zajistit pomoc při uplatňování

práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí, udržení vztahů s rodinou

a přáteli, individuální přístup.

Cílová skupina:

Senioři starší 60 let, kteří pro trvalou změnu svého zdravotního stavu a s tím spojené snížení

soběstačnosti potřebují komplexní péči, která nemůže být zajištěna v domácím prostředí.

DOMOV  POKOJNÉHO
STÁŘ Í  NAŠ Í  PAN Í



vedoucí služby: Lenka Bauerová

telefon: 376 340 111, 731 433 083

adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy

email: dps@klatovy.charita.cz

lenka.bauerova@klatovy.charita.cz

 

počet pracovníků: 20

počet uživatelů:  34

D P S

V domově jsme v tomto roce pečovali celkem o 34 klientů. Konaly se pravidelné návštěvy

Mons. Františka Radkovského v našem domově. Pořádali jsme grilování pro klienty a rodinné

příslušníky, pravidelně nás navštěvuje pes Ary. Připravili jsme masopustní, májovou 

a Václavskou veselici, Mikulášskou nadílku a oslavu Silvestra. Naši klienti se zúčastnili Junior

festivalu a 2. Senior festivalu v Klatovech. V rámci klatovské pouti vystoupil v našem domově

mexický soubor Azuani. Se svým vystoupením nás potěšili senioři ze souboru Jamáček z Plzně.

Byli jsme na výletě v Rohozně u Klatov. V rámci týdne sociálních služeb se konala v našem

domově mše pro klienty a veřejnost s  Mons. F. Radkovským. Naši klienti se zapojili do pečení a

zdobení perníčků pro Klatovský klášterní bazar. V prosinci se uskutečnila v SZPŠ v Klatovech

Voňavá neděle, při které se veřejnost zapojila do této akce výrobou nebo zakoupením dárku

pro naše klienty. Tyto dárky jim byly předány v době adventu zástupci projektu Zdravé město.

Pořádáme pravidelné společné setkávání a tvoření s dětmi z Budíčku. Pracovali jsme na

úpravách naší zahrady.



Poslání:

Poskytnout bezpečné útočiště ženám s dětmi a těhotným ženám v jejich tíživé životní situaci

spojené se ztrátou bydlení. Naším cílem je zvýšit aktivitu uživatelek, zapojit je do řešení vzniklé

situace a prostřednictvím ubytování a poradenství je podpořit při osamostatňování se a

začleňování zpět do společnosti.

Cíl služby:

Stabilizace dokumentů, vyřízení sociálních dávek a jiných nároků, osvojení si dovedností 

v oblasti hospodaření s financemi, řešení dluhové problematiky, nalezení pracovního

uplatnění, osvojení si dovedností v oblasti péče o domácnost a v oblasti péče o děti, zajištění

zdravotní péče, znovunavázání a udržení funkčních vztahů s rodinou, navázání a udržení

funkčních sociálních vazeb, udržení kontaktu s přirozeným prostředím a nalezení vhodného

navazujícího bydlení.

Cílová skupina:

Ženy s dětmi a těhotné ženy, které se staly oběťmi domácího násilí, trestné činnosti a obchodu

s  lidmi, osobami bez přístřeší, osobami v  krizi, osobami žijícími v  sociálně vyloučených

komunitách, osobami, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života

ohroženy a etnické  menšiny.

DOMOV  SV .  ZD ISLAVY
PRO  MATKY  S  DĚTMI
V  T Í SN I



Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni

vedoucí služby: Martina Blažková, DiS.

telefon: 376 323 210, 731 433 085

adresa: Měchurova 317, 339 01 Klatovy II.

e-mail: dmd@klatovy.charita.cz

martina.blazkova@klatovy.charita.cz

 

počet pracovníků: 6 a 2 DPP

počet uživatelů: 12 matek a 19 dětí

DM D

Neustále se snažíme vylepšovat podmínky pro život matek a jejich dětí.V tomto roce proběhly

stavební úpravy v koupelně a kuchyni na 1. patře, kde mohou maminky využívat novou

kuchyňskou linku. Do této kuchyně byly také pořízeny jako dar od dárce rohová lavice, stůl a židle.

V uplynulém roce bylo nainstalováno bezpečnostní tlačítko pro bezpečí pracovníků v kanceláři 

a rozšířen kamerový systém pořízením dalšího monitoru. 

Byla také oslovena veřejnost (dárci a sponzoři), kteří by přispěli finanční pomocí na opravu fasády.

V roce 2019 jsme pořádali několik volnočasových aktivit. Největší zájem měly maminky o společné

vaření a pečení. Společně jsme si užili zejména masopust v Chapadle, pálení čarodějnic,

velikonoční koledování v Domově pokojného stáří, návštěvu Černé věže spojené s návštěvou

cukrárny, Junior a Senior festival, výlet do Pohádkové chalupy v Mlázovech a mnoho dalších

společně strávených chvil a aktivit. Velmi příjemná atmosféra vznikla při společné oslavě Vánoc

spojené s tradičním vánočním obědem a nadělováním dárků pod vánočním stromečkem. Tento

projekt byl od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2019 financován z prostředků Evropského sociálního fondu

prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost.



Poslání:

Naším posláním je nabídnout dospívající mládeži ohrožené společensky nežádoucími jevy

bezpečné prostředí pro aktivní trávení volného času. Součástí služby je poradenství, které

podporuje změny v životním stylu mládeže a usnadňuje zapojení do běžného života

vrstevníků.

Cíl služby:

Vytvořit bezpečné prostředí pro mládež s nabídkou aktivního trávení volného času a snížit tím

dopad rizik trávení volného času na ulici. Pomoci uživatelům přijmout odpovědnost za své

rozhodnutí a osvojit si návyky a principy společensky přijatelného životního stylu. Poskytnout

individuální poradenství, které by aktivizovalo uživatele při samostatném řešení životní

situace.

Cílová skupina:

děti a  mládež ve  věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v
sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro
výkon ústavní péče.

NÍZKOPRAHOVÉ  KLUBY
PRO  DĚT I  A  MLÁDEŽ
CHAPADLO  A  BUD ÍK



Nízkoprahové kluby pro děti a mládež 

Chapadlo a Budík

vedoucí služby: Bc. Roman Gruber

telefon: 376 383 133

adresa Chapadlo: Divadelní 148, 339 01 Klatovy 

adresa Budík: Gorkého 40, 339 01 Klatovy

e-mail: 

chapadlo@klatovy.charita.cz

roman.gruber@klatovy.charita.cz

budik@klatovy.charita.cz

počet pracovníků: 7 

počet uživatelů: Klub Chapadlo: 89 

počet uživatelů: Klub Budík: 71

N Z DM

Akce 2019 Chapadlo:

Tříkrálová sbírka 

Masopust Velikonoční pečení na SŠZP

Akce "Kniha na lavičku"

Módní přehlídka

Nocování v Sušici

Sběr ořechů

Práce na pozemku - sázení, pěstování

Návštěva strašidelné ZOO Plzeň spojená s přespáváním v klubu

Návštěva virtuální reality

Fotokroužek 

Akce 2019 Budík:

Návštěva Techmanie Plzeň - úniková hra

Keramická a tvořivá dílna v Domažlicích

Návštěva Lomečku

Exkurze do klatovského podzemí

Den dětí na Hůrce

Junior festival

Přednáška na téma kyberšikana

Výlet na Pajrek

Jízda na koních

Halloween v Budíku

Lampionový průvod na Hůrku

Mikuláš

Vánoční besídka v Budíku



DOBROVOLN ÍC I  JSOU
OBYČEJN Í  L IDÉ ,  KTEŘ Í
DĚLAJ Í  NEOBYČEJNÉ  VĚC I .  

D O B R O V O L N I C T V Í

Děkujeme za celoroční dobrovolnickou činnost všem našim skvělým dobrovolníkům,

kteří docházejí do Domova pokojného stáří Naší Paní, Klubů Chapadlo a Budík, do

Azylového domu pro matky s dětmi   v tísni v Klatovech, děkujeme všem, kteří nás

podporují na jednorázových akcích. Činnost dobrovolníků je pro naši organizaci velmi

potřebná, velice si vážíme všech, kteří nám věnují svůj čas.

Dlouhodobě spolupracujeme se dvěma dobrovolnickými organizacemi:

Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem, z. s. v  Plzni, 

Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA.

 

Pokud máte zájem o dobrovolnictví v naší organizaci,

kontaktujte nás na tel. 604 596 015 nebo na e-mailu:

jitka.ruzickova@klatovy.charita.cz



Výtěžek Tříkrálové sbírky na Klatovsku dosáhl částky 683.486 Kč. 65% této částky bylo

rozděleno na všechny služby Oblastní charity Klatovy.

Děkujeme všem. 

 

TŘ ÍKRÁLOVÁ  SB ÍRKA  

koordinátorka Tříkrálové sbírky: Miroslava Tomšíková

tel. 732 775 868,

email: miroslava.tomsikova@klatovy.charita.cz

 



Cha r i tn í  š a tn í k

P O M Á H ÁM E
S P O L E Č N Ě

V roce 2019 se nám podařilo obnovit provoz charitního šatníku

v nových větších prostorech. Šatník je určen převážně pro lidi

bez přístřeší a rodiny v tíživé životní situaci. Výdej probíhá

každý den kromě pátku a řídí se určitými pravidly. 

Oblečení a další věci (nádobí, přikrývky, lůžkoviny, hračky, atd.)

získáváme od lidí, kteří nám jej bezplatně zanechávají. Šatník

je otevřen i pro širokou veřejnost. 

Každým příspěvkem nám pomáháte s provozními náklady na

tuto prospěšnou službu.

Vladimíra Flaxová 

tel.: 731 433 767

adresa: Komenského 6 Klatovy

 



Po t r a v inová  sb í r ka

P O M Á H ÁM E
S P O L E Č N Ě

Mate r i á l n í
a  po t r a v inová  pomoc
(FEAD )

Pů j čovna
kompenzačn í ch
pomůcek

V květnu a listopadu se konala

potravinová sbírka. Děkujeme těm, kteří

darovali část svého nákupu pro pomoc

druhým. Celkem se vybralo 710 kg

potravin a 160 kg drogerie.

 

MPSV zajišťuje finančními prostředky z

Fondu evropské pomoci nejchudším

osobám. Distribucí této pomoci jsme

podpořili asi sto osob. 

 

Ing. Šárka Vlnasová 

tel. 603 222 140, 376 340 116

email: Sarka.Vlnasova@Klatovy.charita.cz

 



Sen io r  f e s t i v a l

N A Š E
F E S T I V A L Y

Jun io r  f e s t i v a l



Přeh l ed  zaměs tnanců  OCH  K la tovy
v  r oce  20 19

V roce 2019 jsme se zapojili do programu Dekacert.

DEKACERT je etický program pro charitu podle desatera. Je to důležitý program pro

každého člověka, protože každý může v desateru objevit bohatství pro svůj každodenní

život a pro svoji práci v charitě
 











právnické osoby

Alfasoftware s.r.o.

Biskupství plzeňské

ČSOB pomáhá regionům 

Diecézní charita Plzeň 

Drubežářský závod Klatovy, a.s.

Farní úřad Klatovy

Frančík s.r.o.

Hitel s.r.o.

Krajský úřad Plzeň

MPSV

Nadace Agrofert

Nadační fond Andrey Verešové

Pekárny a cukrárny Klatovy,  a.s.

Prokop Mlýn Borovy s.r.o.

Rodenstock ČR s.r.o.

Unileasing a.s.

Úřad práce 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Zahradnictví Papež Klatovy

 

pan a paní

Babůrková

Blažek

Boháč

Brousek

Bulánek

Častová

Demjanová

Dunovská

Havlík

Hohlbergerová

Karlová

Klička

Kolář

Kolářová

Kopecký

Kovaříková

Kroupar

Lesná

Luňáková

Malkusová

Marková 

Matějková

More

Muknšnábl

Nováková

Paulová

Piatkiewiczová

Radkovský

Richterová

Růžičková

Steinbauer

Sulková

Šotová

Švehlová

Vlčková

Wollner

obce a města

Běhařov 

Bezděkov

Bolešiny

Číháň

Dolany

Chudenice

Janovice nad Úhlavou

Ježovy

Klatovy

Klenová 

Křenice

Mochtín

Měčín

Nezdice 

Nýrsko

Obytce

Plánice

Poleň

Předslav

Strážov

Švihov

Týnec

Vřeskovice

Žinkovy

 

DĚKUJEME

  a další dárci, které neznáme, nebo nechtějí být jmenováni
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