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Drazí přátelé,  

představuji Vám naši práci za loňský rok. Práce to nebyla jednoduchá.  

V minulém roce se nám podařilo dokončit protipožární bezpečnostní systém  

v Domově pokojného stáří Naší Paní. Opravili jsme jednu stranu fasády Azylového domu 

pro matky s dětmi, kterou zdobí obraz patronky sv. Zdislavy. Zakoupili jsme jedno starší 

auto pro pečovatelskou službu. Na zahradu Domova pokojného stáří byla umístěna 

socha P. Marie z místního kostela, jež nám přinesla radost a pokojnou atmosféru. 

Nepřestávám děkovat Bohu a lidem okolo sebe za jejich nasazení a obětavost, kterou 

projevili v době, kdy nás zasáhla pandemie. Jsem moc ráda, že jsem na jedné lodi 

s podobně smýšlejícími lidmi, jež se ukázali jako velcí bojovníci s velkým srdcem  

a touhou pomoci tam, kde je potřeba. Děkuji všem, kteří neztráceli naději a dokázali 

rozdávat radost a pokoj kolem sebe. Děkuji, že jsem byla svědkem každodenních 

zázraků a doteků dobra. Každá pomocná ruka, každá ušitá rouška, každý úsměv byl 

malý zázrak všedních dní. Děkuji všem, kteří nás podporovali jakýmkoli způsobem. 

Otevřete si naši výroční zprávu a přečtěte si vše o službách a pomoci, kterou nabízíme. 

Přeji Vám, abyste byli svědky zázraků a doteků nebe na zemi jako jsme svědky my,  

u nás v charitě. 

S úctou 

Lucie Švehlová, ředitelka Oblastní charity Klatovy 

 



 

  

Hodně práce za málo peněz. Tak by se dala 

popsat Vaše obětavá služba v charitních 

službách. Pandemie, která nás všechny určitým 

způsobem oslabuje, na Vaše nasazení klade 

větší nároky. 

S opravdovou vděčností Vám všem za Váš postoj 

děkuji a rád Vás všechny předkládám  

v modlitbě.  

P. Jaroslav Hůlle, okrskový vikář 

 

Na prahu věčnosti nám nezůstane to, co jsme si vydělali, 
ale to, co jsme rozdali. 

(Tweet papeže Františka z 20. 1. 2019) 
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Název organizace: Oblastní charita Klatovy 

Právní status: církevní právnická osoba 

Zřizovatel:  

Biskupství plzeňské 

Nám. Republiky 35 

301 14 Plzeň 

Sídlo organizace: 

Měchurova 317 

339 01 Klatovy 

Kontaktní adresa: 

Václavská 12 

339 01 Klatovy 

IČO: 

663 88 830 

Číslo účtu: 

9784380267/0100 

127348442/0300 

Kontakt:  

376 340 111  

Internetové stránky: 

www.charitakt.cz 

Datová schránka: 

i946xss 

Ředitelka: 

Mgr. Lucie Švehlová 

e-mail: lucie.svehlova@klatovy.charita.cz 



 

  
 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA 

 
 

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. Služba je hrazena zdravotní pojišťovnou, 7 dní v týdnu – závisí  

na zdravotním stavu nemocného. Služba je poskytována v Klatovech a okolí, do vzdálenosti  

cca 25 km od Klatov. 

CÍLOVÁ SKUPINA: 

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

v domácím prostředí. 

Nejčastějšími zdravotními úkony jsou příprava a podávání léků (včetně aplikace injekcí  

a inzulínu), dohled nad zdravotním stavem, převazy ran, odběry krve a biologického materiálu, 

aplikace infuzí a enterální výživy, aplikace oxygenoterapie, měření fyziologických funkcí, péče  

o stomie, péče o permanentní katetry, 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. 

 



 

  

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: 233 

Počet hospicových klientů: 5 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 dočasně 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. 

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

 
 



 

  

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

vedoucí služby: Bc. Vendula Edlová, DiS. 

adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy 

telefon: 376 340 143, 731 433 049 

e-mail: chps@klatovy.charita.cz 
 

Počet pracovníků: 18 

Počet uživatelů: 314 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Středisko CHPS Plánice 

kontaktní osoba – Alina Votýpková 

tel: 731 433 087 

adresa: Náměstí 180, 340 34 Plánice  

email: chpsplanice@klatovy.charita.cz 

počet pracovníků: 3 

počet uživatelů: 50 

Spádová oblast - Plánice, Křižovice, Kvasetice, Lovčice, Mlynářovice, Nová Plánice, Pohoří, Štipoklasy, Vracov, Zbyslav, 

Zdebořice, Habartice, Kvaslice, Vítkovice, Nicov, Číhaň, Nový Dvůr, Plánička, Mlýnské Struhadlo, Újezd  

u Plánice, Skránčice, Vlčnov, Zborovy, Kocourov, Bližanovy, Hnačov, Myslovice, Kroměždice, Bystré, Pečetín, Zavlekov, 

Plichtice, Mladice. 

 

město Plánice        obec Číhaň 

Středisko CHPS Chudenice 

kontaktní osoba – Marie Skřivanová 

tel: 731 433 088  

adresa: Kvapilova 215, 339 01 Chudenice 

e-mail: chpschudenice@klatovy.charita.cz 

počet pracovníků: 2 

počet uživatelů: 38 

Spádová oblast - Chudenice, Bezpravovice, Býšov, Lučice, Slatina, Ježovy, Chlumská, Trnčí, Biřkov, Zderaz, 

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

 

obec Křenice  

obec Poleň 

městys Chudenice   obec Biřkov a obec Ježovy 



 

  

Středisko CHPS Měčín 

kontaktní osoba – Ivana Ryšavá 

adresa: Němčice 53, 339 01 Klatovy 

tel: 731 433 043 

e-mail: chpsmecin@klatovy.charita.cz 

počet pracovníků: 1 

počet uživatelů: 26 

Spádová oblast - Měčín, Bíluky, Hráz, Nedanice, Nedaničky, Osobovy, Petrovice, Radkovice, Třebýcina, 

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

Žinkovy, Babice, Újezdec, Otín, Makalovy, Domažličky. 

 

město Měčín městys Žinkovy   obec Předslav   

Středisko CHPS Švihov 

kontaktní osoba – Yvona Huzová 

adresa: V Zahrádkách 411, 340 12 Švihov 

tel: 731 433 089 

e-mail: chpssvihov@klatovy.charita.cz 

počet pracovníků: 2 

počet uživatelů: 46            

Spádová oblast - 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. 

 

město Švihov  obec Nezdice  obec Vřeskovice  obec Dolany  a obec Mezihoří    



 

  

Středisko CHPS Klatovy 

kontaktní osoba:  

Jana Beštová - Michalová 

adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy 

tel. 731 433 528 

e-mail: chpsklatovy@klatovy.charita.cz 

počet pracovníků: 6 

počet uživatelů: 75 

město Klatovy   obec Obytce   obec Bolešiny 

Spádová oblast – Klatovy, Luby, Sobětice, Čínov, Pihovice, Chaloupky, Štěpánovice, Tajanov, Beňovy, 

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

Bolešiny, Slavošovice, Ostřetice, Újezdec, Mochtín, Nový Čestín, Lhůta, Těšetiny, Obytce, Hoštice, Hoštičky, 

Srbice, Křištín, Střeziměř, Dobrá Voda, Chlistov. 

 Středisko CHPS Strážov 

kontaktní osoba – Lenka Slouková 

adresa: Strážov 216,  

340 21 Janovice nad Úhlavou 

tel. 734 783 893 

e-mail: chpsstrazov@klatovy.charita.cz 

počet pracovníků: 1 

počet uživatelů: 8 

 

Spádová oblast - 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. 

 

město Strážov 

mailto:hpsklatovy@klatovy.charita.cz
mailto:chpsstrazov@klatovy.charita.cz


 

  

Středisko CHPS  
Janovice nad Úhlavou 

kontaktní osoba: Libuše Kurcová 

adresa: Harantova 132, 340 21  

Janovice nad Úhlavou 

tel: 731 433 047 

e-mail: chpsjanovice@klatovy.charita.cz 

počet pracovníků: 3 

počet uživatelů: 71 

 

Město Janovice nad Úhlavou      obec Týnec        obec Dlažov        obec Klenová  

 

 

 

 obec Bezděkov a obec Javor    

 Spádová oblast - 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. 

 

 

mailto:chpsjanovice@klatovy.charita.cz


 

  

s jídlonosiči, které zdarma poskytujeme našim uživatelům, jež využívají dovoz oběda. V rámci 

získaných finančních prostředků od města Janovice nad Úhlavou jsme zakoupili automobil Fiat 

Panda, který bude využíván k péči o občany tohoto města. Všech 16 služebních automobilů jsme 

vybavili hasicími přístroji a kompresory. Pro snazší nastupování a vystupování našich uživatelů 

z aut jsme zakoupili otočné sedáky.  

V roce 2020 došlo k přestěhování kanceláře střediska Strážov ze strážovské fary do prostor 

bývalého zdravotního střediska. Děkujeme Městysu Strážov za bezúplatně pronajaté prostory. Rok 

2020 byl v mnoha věcech zcela jiný. Pandemie Covid-19 ovlivnila, jak naše soukromé životy, tak 

ve velké míře také pracovní postupy a nasazení. V tomto roce pracovnice vykonaly 11.931 návštěv 

a předaly 31.901 obědů. Jsme velice rády, že jsme mohly po individuální domluvě pomoci všem, 

kteří se na nás obrátili.  

V tomto roce se více než kdy jindy ukázalo, jak důležitá je spolupráce s městskými a obecními 

úřady, v jejichž oblasti působí naše služba.  Když jsme byly požádány, rády jsme pomohly 

s informovaností a předáním ochranných pomůcek občanům. Spoluprací a sdílením informací  

se podařilo pomoci všude, kde bylo zapotřebí. Děkujeme a velice si vážíme podpory ze strany měst  

a obcí (finanční, materiálové, morální). Bez jejich pomoci by bylo vše mnohem těžší. 

Děkujeme všem pracovnicím za jejich pracovní nasazení, klidný přístup, se kterým zvládají veškeré 

povinnosti. Vážíme si jejich rozumného přístupu a empatie při péči o naše uživatele. Děkujeme za 

jejich disciplinovanost, se kterou zvládají dodržování vládních nařízení a chrání tak sebe i naše 

uživatele. 

 

 

V roce 2020 absolvovaly pracovnice kurz 

zážitkové první pomoci. Jednalo se o praktický 

nácvik chování v různých situací (nasimulovaná 

dopravní nehoda, zásah elektrickým proudem, 

napadení třetí osoby). 

Vyměnili jsme poslední zastaralé PC vybavení 

středisek a zajistili nové telefony. Zakoupili jsme 

nový nábytek pro kancelář střediska 

v Chudenicích (psací stoly a zásuvkové 

kontejnery). Na středisku v Klatovech jsme 

zrealizovali propojení kanceláře a místnosti  

se zázemím pro pracovnice. Pracovnicím jsme 

pořídili charitní služební tašky a nepromokavé 

bundy. S finančním přispěním Výboru dobré vůle 

– Nadace Olgy Havlové jsme pořídili termoobaly 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSOBNÍ ASISTENCE 

 
 

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. 

 



 

OSOBNÍ ASISTENCE 

vedoucí služby: Bc. Hana Rašková, DiS. 

adresa: Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy 

telefon: 731 433 082 

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

 
Počet pracovníků: 7 a 5 na DPP 

Počet uživatelů: 19 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIÁLNÍ PORADNA 

 
 
 

POSLÁNÍ: 

Sociální poradna poskytuje odbornou pomoc, podporu a poradenství při aktivním řešení tíživé 

sociální situace. Zejména rodinám, seniorům, osobám oslabeným zdravotním postižením nebo 

osobám ze znevýhodněného prostředí. Usiluje o zvýšení jejich informovanosti a samostatnosti. 

CÍL SLUŽBY: 

Poskytujeme odbornou pomoc a podporu při aktivním řešení nepříznivé sociální situace, ve které 

se uživatelé ocitli. Sociální poradna je nezávislé místo - bezplatné, nestranné a diskrétní pomoci.   

CÍLOVÁ SKUPINA: 

Cílovou skupinu tvoří osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Jedná se o rodiny s dětmi, 

seniory, osoby oslabené zdravotním postižením, osoby bez přístřeší a osoby, které vedou rizikový 

způsob života. 

 

 



 

  

SOCIÁLNÍ PORADNA 
 

vedoucí služby:  
Hana Rážová, DiS. do 30. 11. 2020                      

Bc. Klára Bínová, DiS. od 1. 12. 2020 

adresa: Náměstí Míru 63, 339 01 Klatovy 

telefon: 731 433 044 

e-mail: poradna@klatovy.charita.cz 

 
Počet pracovníků: 2 

Počet uživatelů: 213 

 

Činnost sociální poradny je různorodá a týká  

se každého, kdo se ocitl v nečekané krizové situaci. 

V roce 2020 jsme podali pomocnou ruku 213 

uživatelům. Nejčastěji se jednalo o pomoc při vysvětlení 

obsahu písemností, sepisování návrhů k soudu  

vyplňování formulářů na příslušné instituce spojené 

s případným doprovodem. Dále byla poskytnuta 

podpora při hledání zaměstnání a bydlení. Více jak 

polovině uživatelům byla poskytnuta potravinová  

a materiální pomoc pro překlenutí nepříznivé sociální 

situace. Díky terénní práci se nám podařilo navázat 

spolupráci s uživateli v jejich přirozeném prostředí. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMOV POKOJNÉHO  

STÁŘÍ NAŠÍ PANÍ 

 
 
 

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.  

Zdravotnická péče je zajištěna praktickými i odbornými lékaři, kteří dochází do našeho zařízení 

podle potřeb uživatelů. Ošetřovatelský personál je přítomen 24 hodin denně. Uživatelé mají 

možnost využívat služeb pedikúry, masáže a kadeřnice přímo v domově.   

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 STÁŘÍ NAŠÍ PANÍ 
 

vedoucí služby: Lenka Bauerová 

adresa: Václavská 12, 339 01 Klatovy 

telefon: 731 433 083, 376 340 111 

e-mail: lenka.bauerova@klatovy.charita.cz 

 
Počet pracovníků: 25  

Počet uživatelů: 37 

 



 

  
V domově jsme v tomto roce pečovali celkem o 37 klientů.  

Vzhledem k protiepidemickým opatřením jsme museli omezit kulturní a společenské akce domova. 

V době, kdy byly zakázány návštěvy, jsme využívali k videohovorům s příbuznými tablet, který 

jsme získali pro naše klienty v rámci projektu Tablet od srdce.   

V uplynulém roce nás dvakrát do našeho domova přišel navštívit emeritní biskup mons. František 

Radkovský. Konala se masopustní veselice. V dubnu a v květnu jsme vyhlásili akci „Kvítí pro 

radost“ a dobrovolníci nosili do domova kytičky pro radost našim klientům. 

Klienti shlédli společně s dětmi z Budíku výstavu karafiátů a na klatovskou pouť vystoupila 

v našem domově skupina Epes band. Naše arteterapeutka pravidelně peče po celý rok klientům 

různé dobroty za vydatné pomoci klientky DPS pí. F. Ani o pouti tomu nebylo jinak. S pomocí 

dobrovolnice pí. T. jim to šlo lépe od ruky, a tak nechyběly poctivé pouťové koláče.  

Volný čas jsme klientům zpříjemnili hrou na kytaru. V příznivém počasí chodili klienti na 

procházky do parku a na zahradu. Také nás několikrát navštívila fenka Ary.  

Ani letos nevynechali svou návštěvu sv. Mikuláš s doprovodem. Naši klienti dostali nadílku. 

V předvánoční čas zapojila arteterapeutka do pečení mnohem více klientů. Vůně perníčků  

a cukroví se linula přes celý domov. Konec roku a začátek nového oslavili naši klienti v menších 

skupinkách.  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMOV SV. ZDISLAVY PRO MATKY 

S DĚTMI V TÍSNI 

 
 
 

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 uživatelky, zajištění osobních dokladů a důležitých 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, 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 etnickým menšinám. 

 



 

  

DOMOV SV. ZDISLAVY PRO MATKY 
S DĚTMI V TÍSNI 

 

vedoucí služby: Martina Blažková, DiS.  

adresa: Měchurova 317, 339 01 Klatovy II. 

telefon: 731 433 085, 376 323 210 

e-mail: martina.blazkova@klatovy.charita.cz 

 
Počet pracovníků: 6 

 



 

  

Letošní rok se nám povedlo provést opravu jedné strany fasády našeho zařízení.  

Pomohli nám v tom:  

 Pan Jiří Zavřel, který v září 2020 uspořádal v Mercandinových sadech v Klatovech akci 

Chariťák, jejíž cílem bylo podpořit výběr finančních prostředků od veřejnosti právě na opravu 

fasády. 

 Firma ALFA SOFTWARE Klatovy, která naše 

zařízení dlouhodobě finančně podporuje a v květnu 

2020 pro nás uspořádala on-line sbírku, do které 

se zapojilo velké množství jejich zákazníků. Částku, 

kterou se podařilo vybrat, firma ALFA Software jako 

tradičně zdvojnásobila. 

 Firma ZKD Sušice a její zákazníci, kteří 

prostřednictvím akce Pro Dobrou věc též přispěli na 

opravu fasády.  

 Nadační fond Andrey Verešové. 

 Další fyzické osoby, které poskytly finanční 

prostředky na opravu fasády. 

 

Rekonstrukci provedla místní klatovská stavební firma Frančík. Fasádu zdobí obraz sv. Zdislavy 

z Lemberka – české šlechtičny a zakladatelky klášterů a špitálů.  

Díky nadaci Výbor dobré vůle Olgy Havlové jsme také pořídili do našeho zařízení dvě nové pračky 

a jeden elektrický sporák. 

Volnočasové aktivity jsme byli nuceni v tomto roce výrazně omezit a to v důsledku trvání pandemie 

Covidu-19. Přesto našly maminky a děti rozptýlení u některých činností, které bylo možné 

realizovat individuálně nebo na zahradě. Velký zájem byl o společné pečení, zpívání při kytaře, 

trhání třešní, vyrábění apod. I letos navštívil naše děti Mikuláš a maminky i děti našly pod 

charitním vánočním stromečkem spoustu dárků od našich dárců. Ještě před pandemií  

si děti užily masopustní veselí. 

V roce 2020 jsme podali pomocnou ruku 15 maminkám a 23 dětem. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍZKOPRAHOVÉ KLUBY PRO DĚTI  

A MLÁDEŽ CHAPADLO A BUDÍK 

 

 
 

POSLÁNÍ: 

Našim 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 DĚTI A MLÁDEŽ 

CHAPADLO A BUDÍK 
 

vedoucí služby: Bc. Roman Gruber 

adresa:  Chapadlo – Divadelní 148, 339 01 Klatovy 

  Budík – Gorkého 40, 339 01 Klatovy 

telefon: 376 383 133 

e-mail: roman.gruber@klatovy.charita.cz 

chapadlo@klatovy.charita.cz 

budik@klatovy.charita.cz 

 
Počet pracovníků: 7 

Počet uživatelů: 148 

 



 

  

Pracovníci klubu uspořádali v parku preventivní akci „Řekni drogám ne“ pro žáky posledních 

ročníků ZŠ. 

V klubu proběhly různé besedy, pořádali jsme masopust, sportovní turnaje, proběhly různé 

výtvarné a rukodělné aktivity, pěstování na klubové zahrádce, průběžně fungoval fotokroužek. 

V klubu Chapadlo proběhl výlet do Železné Rudy. Klienti z Budíku se podívali do chráněné dílny 

v Domažlicích a  zúčastnili se vícedenního pobytu v Sušici. 

 



 

  

 

 

V charitním šatníku propojujeme potřeby lidí, kteří jsou v těžké životní situaci s ochotou těch, 

kteří mohou oblečení a potřebné věci darovat. Sloužíme i pro širokou veřejnost a jsme velmi vděčni 

za každý příspěvek, který pomáhá s provozem naší služby. 

 

CHARITNÍ ŠATNÍK 

 

 
 Vedoucí:  

Vladimíra Flaxová 

Tel: 731 433 767 

Adresa: Komenského 6, Klatovy 339 01 

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 

 
 

V roce 2020 došlo k personálním změnám. Do vedoucí funkce nastoupila Mgr. Stanislava 

Majerová. Byla zakoupena nová elektrická postel, chodítka určená k rehabilitaci, mini rotopedy  

a pevné hrazdy k lůžku.  V roce 2021 plánujeme rozšíření skladovacího prostoru. 

Vedoucí:  

Ing. Šárka Vlnasová – do 31. srpna 2020 

Mgr. Stanislava Majerová – od 1. září 2020 

Tel: 603 280 103 

Adresa - Václavská 12, Klatovy 339 01 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

zajišťuje finanční prostředky z Fondu 

evropské pomoci nejchudším 

osobám. Distribucí této pomoci jsme 

podpořili asi sto osob. 

V roce 2020 se konala Potravinová sbírka pouze 

v listopadu. Celkem se vybralo 954 kg potravin a 300 kg 

drogerie.  

V průběhu celého roku 2020 jsme také pravidelně 

dostávali pomoc od místních supermarketů Albert  

a Tesco, od nich se vybralo celkem 2250 kg potravin  

a 133 kg drogerie. Za uplynulý rok jsme pomohli celkem 

250 lidem v nouzi, klientům našich služeb a dalším 

potřebným. Děkujeme všem dárcům, kteří nakoupili pro 

lidi v nouzi.  



  V naší organizaci využijeme dobrovolníky především k těmto činnostem: 

 doprovod na vycházky, 

 společník u lůžka našich uživatelů, kteří vlivem své nemoci a stáří  tráví většinu  dne na svém 
pokoji  

 na hraní společenských her s uživateli, při četbě knih, denního tisku, 

 pomocník při dopoledních aktivizačních činnostech, 

 pomocník na zahradě a při péči o květiny v domově pro seniory, 

 pomoc s úpravou darovaného oblečení pro charitní šatník, 

  pomoc při výdeji oblečení potřebným, 

 pomoc při doučování dětí v azylovém domě a v nízkoprahových klubech. 
V roce 2021 plánujeme otevření komunitního centra, takže budeme potřebovat podporu 
dobrovolníků i tam. 

Pokud máte zájem o dobrovolnictví v naší organizaci, 

kontaktujte nás na telefonních číslech 604 596 015, 
376 340 118  nebo na e-mailu: 
jitka.ruzickova@klatovy.charita.cz 

Činnost  dobrovolníků je pro naši organizaci velmi potřebná, 
velice si vážíme všech, kteří  nám věnují svůj volný čas.  
Dobrovolníci, děkujeme! 

 

V rámci Tříkrálové sbírky se na Klatovsku 

v roce 2020 vybrala částka 799 429 Kč. 

Všem děkujeme.  

koordinátorka Tříkrálové sbírky: 

Miroslava Tomšíková – 732 775 868 

miroslava.tomsikova@klatovy.charita.cz 

mailto:jitka.ruzickova@klatovy


  

Jsme nesmírně rádi, že jsme mohli v roce 2020 započít novou tradici Oblastní charity 

Klatovy, a tou je Charitní ples. Účast byla velmi hojná. Zaměstnanci, jejich rodiny, 

klienti, dobrovolníci, přátelé charity a další se sešli v sále Střední školy zemědělské  

a potravinářské v Klatovech. V průběhu večera se mohli seznámit s jednotlivými 

službami, které si pro ně připravily prezentace a krátké scénky. Také si mohli 

prohlédnout výrobky našich nízkoprahových klubů Chapadlo a Budík a za drobný 

příspěvek si je odnést domů. Zaměstnankyně charity si připravily Štěstíčko, takže nikdo 

neodešel domů s prázdnou. K tanci a poslechu hrála skupina Memento. Už teď  

se těšíme na další ples.  



 

  

Chtěla bych Vám sdělit zkušenost, že spolupracuje-

li pacient a jeho rodina, není třeba se smrti bát. 

V polovině června jsme přijali do naší hospicové péče 

paní, které byl diagnostikován koncem května tumor 

pankreatu. Paní vyhledala lékaře z důvodu 

úporného zvracení. Naším úkolem bylo zklidnění 

situace v rodině a pomoc při zvládání fyzických  

a psychických obtíží pacientky v závěru jejího života. 

V průběhu času jsme aplikovali infuze a injekce na 

zmírnění bolestí a zvracení. V posledních 14 dnech 

života jsme paní umožnili návštěvu své milované 

chaty zapůjčením invalidního vozíku, z důvodu stále 

se zhoršujícího zdravotního stavu jsme poskytli 

polohovací lůžko. Na přání pacientky rodina vyřídila 

majetkové poměry a povolali jsme duchovního  

k rozhovoru. Při rozpravě přišla řeč i na církevní 

svatbu 

 

 

  

 

 

svatbu, kterou paní neměla. Následující den byl povolán německy mluvící kněz (manžel byl Němec) 

a v rodinném kruhu proběhl církevní svatební obřad. Další den se zdravotní stav pacientky prudce 

zhoršil, dostala horečku, zvracela a sílily bolesti. V neděli, 2. srpna za přítomnosti rodinných 

příslušníků a sloužící zdravotní sestřičky, paní v klidu a smířená zemřela. 

Tímto děkuji za spolupráci všech zúčastněných charitních služeb, perfektní spolupráci rodiny, 

duchovních a v neposlední řadě lékařům.  

Šárka Ráthová, DiS., vedoucí služby 

 

 

  

 

 

Často, když někomu řeknu, že pracuji v pečovatelské službě, se mi dotyčný zeptá: „Aha, tak to 

rozvážíte obědy?“ Ale zajišťování stravy uživatelům není jedinou činností pečovatelek. Neznalost, 

co vše obsahuje práce pečovatelek, mě přivádí na otázku: „O čem opravdu je pečovatelská služba?“  

O porozumění, ochotě, trpělivosti, laskavosti, lidskosti, empatii, odbornosti, pohotovosti, respektu, 

zachování důstojnosti, … Ráda bych se s Vámi podělila o jeden den v terénu, který Vám trochu 

napoví, o čem to všechno je. Moje práce začíná ráno před sedmou hodinou. Sejdeme se všechny 

v kanceláři, povíme si, co je nového u uživatelů, připravíme si koše s jídlonosiči a vyrazíme 

 

a vyrazíme 

PŘÍBĚHY Z NAŠÍ CHARITY 



 

  

vyluxovat, vytřít koupelnu a je hotovo. Před 

odchodem nás paní M. poprosí, abychom jí 

vyzvedly léky na předpis. Rozloučíme se, 

popřejeme oběma krásný den a já jim 

připomínám, že dnes přivezu ještě oběd. 

Zapíšeme minuty výkonu do tabulky a jedeme 

na další hygienu. Paní K. již dlouhou dobu není 

schopna chůze. Zvládne se jen posadit. Proto u 

ní hygiena probíhá na lůžku. Paní K. má smysl 

pro humor, proto nás poškádlí, že s respirátory 

vypadáme jako prasátka. Zasmějeme se. Také 

se pustí do vyprávění a vzpomíná, jak ona sama 

pečovala o jiné, a že teď se jí to vrátilo. 

 

pro auta. Po naložení košů se rozjíždíme na ranní péče. Většinou se jedná o hygieny  

a úklidy. Jedna z nás odveze koše do jídelny, kde nám je mezitím naplní a připraví k vyzvednutí. 

Já dnes začínám u pana a paní M. Jedu ještě s kolegyní. Jedná se o manželský pár, kterému 

zajišťujeme péči již několik let. Jsme pro ně budíčkem. Čekají vždy v posteli do chvíle, než otevřeme 

dveře a zvoláme: „Dobré ráno!“ 

Já dnes pomáhám panu M. a paní M. s hygienou. Kolegyně prozatím začne s úklidem. Při koupání 

si s panem M. povídáme o počasí, starých časech, často vzpomíná, jak jezdíval s manželkou na 

výlety po celé republice. Po hygieně se odebere pan M. do kuchyně, která je již vytřená, aby mohl 

připravovat snídani pro sebe a manželku. Já doprovodím paní M. s chodítkem do koupelny, kde jí 

asistuji při sprchování. Jednou mi řekla, že jsem její anděl strážný, protože ji nenechám 

padnout. Po hygieně jí pomohu se obléci. Přesunu ji křeslo do kuchyně, kde na ni již čeká její 

manžel se snídaní. Umyji sprchový kout a začnu pomáhat kolegyni s úklidem. Ještě utřít prach, 

 

Její manžel nám vždy po vykonání hygieny dá za odměnu čokoládový bonbon s mentolovou 

příchutí. Ani dnes nevynechal. Odmítnout? To by ho zabolelo. Zapíšeme minuty úkonů do tabulky, 

rozloučíme se a odjíždíme na parkoviště, kam dorazily i ostatní pracovnice. Celkem je nás na 

středisku šest. I ony byly dopoledne na péči. Rozdělujeme si  jídlonosiče podle tras. Vyjíždím na 

svoji trasu. Postupně rozdávám obědy uživatelům, kteří se na mě vždy usmějí, prohodíme slovo, 

pomohu jim, s čím potřebují, a mířím k dalšímu klientovi. Po rozvezení obědů se vracím na Charitu 

a vyndám jídlonosiče z auta. Přeparkuji auto a vracím se zpět umýt jídlonosiče. Po polední pauze 

mě čekají další úklidy a také nákupy pro uživatele. Dnes nakupuji paní T. Paní T. je vždy 

připravená. S taškou, peněženkou a nákupním seznamem na mě už čeká v předsíni. Zkontroluji 

s ní její požadavky, podepíši s ní, kolik jsem převzala peněz a sama mířím do obchodu. Mám radost, 

že jsem sehnala vše z nákupního seznamu. I ovocná vajíčka pro její vnoučata na Velikonoce. 

Odnáším nákup, zapíšu do tabulky a mířím k dalšímu klientovi. Po dalším nákupu a úklidu  

se vracím do kanceláře. Zde všechny podrobnosti o dni zapíši. Zapíši počty minut, převleču se do 

svého oblečení, rozloučím se s kolegyněmi a odcházím domů.  

Zítra mě čeká další pestrý den. 

 



 

  

Jsme normální rodina se třemi dětmi, kde prostřední dcera je 

těžce mentálně postižená. Péče o ní je velice náročná, nedokáže  

se o sebe sama v žádném ohledu postarat, je na nás plně závislá. 

Na péči o dceru jsme sami, naše další děti jsou tímto omezeny 

(výlety, návštěvy, dovolené), a proto jsme oslovili Oblastní charitu 

Klatovy.  

Tuto pomoc jsme bohužel využili jen párkrát, protože přišlo 

omezení nařízené vládou ohledně Covid-19. Tato pomoc je pro nás 

důležitá a doufáme, že budeme moci těchto služeb zase využít. 

rodina uživatelky 

Za nasazení, s kterým moje kolegyně pracují, jsem vděčná. Jsem ráda za ně, jsem ráda za to, že 

máme tak dobrý kolektiv, kterému není žádný člověk lhostejný.  

Děkuji Vám.  

Mgr. Stanislava Majerová, sociální pracovnice 

 

Paní S. se o Sociální poradně dozvěděla přes 

spolubydlící na ubytovně. Při první návštěvě nevěděla, 

s čím vším jí můžeme být nápomocni. Ze začátku 

žádala vždy pouze potravinovou a materiální pomoc. 

Až po navázání důvěry se paní S. svěřila se svým 

silným životním příběhem.  

Paní S. se narodila a vyrůstala na Slovensku. Díky 

mamince, která pracovala jako zdravotní sestra 

v ozdravovně pro vojáky, se paní S. seznámila 

s prvním manželem a odešla s ním do Čech. Bydleli 

v rodinném domě v severních Čechách. Po svatbě  

se jim narodil syn. Manžel pracoval jako dělník  

a občas se rád napil. Jednou, když vyzvedával syna 

z družiny, tak už domů nedojeli. Zavinil svou 

nepozorností a vlivem alkoholu dopravní nehodu, při 

které zemřel 9 ti letý syn. Paní S. se v okamžiku „zbořil celý svět“. Paní S. byla hospitalizována na 

psychiatrii. Po propuštění z nemocnice začala ve velké míře konzumovat alkohol, byla na 

protialkoholním léčení. S manželem se rozvedla a odešla za prací do Plzeňského kraje. Práce jí 

nevyšla a ocitla se bez přístřeší a financí. Rok žila na ulici. Přes terénní pracovnice se jí podařilo 

najít zaměstnání i s ubytováním na Domažlicku. Pracovala v místním JZD. Zde poznala svého 

současného přítele, se kterým odešla na Klatovsko. Zpočátku bydleli na ubytovně 

 

 



 

  

a jejich pílí se jim podařilo našetřit na nájemní byt, kde bydlí doposud. Paní S. je nyní ve starobním 

důchodu a pořídila si kočičku, kterou má místo vnoučat, jak sama říká.  

Paní S. Sociální poradnu využívá vždy, když se objeví situace, se kterou si neví rady (podpora při 

jednání s institucemi, při vyřizování sociálních dávek, při vysvětlení obsahu písemností, při řešení 

dluhové problematiky a v neposlední řadě psychická podpora). I když v Čechách žije 40 let, stále 

vnímá jazykovou bariéru. Do budoucna by ráda získala trvalý pobyt na území ČR, s čímž se jí 

budeme snažit pomoci, prostřednictvím kontaktů na navazující instituce.   

Bc. Klára Bínová, DiS., vedoucí služby 

 

 

 

 

Pan V. nastoupil do Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech  

z domácího prostředí na podzim 2019. Doma mu pomáhala 

Charitní pečovatelská služba, zejména při obstarávání nákupů, 

úklidu a vyřizování osobních záležitostí. Postupně ale potřeboval 

péči ve větším rozsahu, neboť přibývaly zdravotní problémy  

a pan V. již nezvládal pobyt doma, kde byl sám. 

Proto velmi uvítal, když se uvolnilo místo v našem domově, kde měl 

žádost a nastěhoval se na jednolůžkový pokoj. Zde má zajištěno 

ubytování, stravování a potřebnou péči. Po krátkém čase podstoupil 

lékařské vyšetření, které ukázalo, že musí podstoupit vážnou 

operaci. V domově mu byla zajištěna další potřebná vyšetření a pan 

V. v dubnu následujícího roku podstoupil operaci, která mu 

zachránila život. Operace proběhla již v době epidemie Covid-19,  

a proto z důvodu různých opatření byla situace ještě složitější. Pan 

V. však neztrácel optimismus a hospitalizaci i operaci dobře zvládl. 

V době hospitalizace ve FN v Plzni nás potěšilo video, které pan  

V. natočil s pomocí sestřiček v nemocnici na mobilní telefon a poslal 

ho našemu personálu se vzkazem, že se zotavuje, stýská se mu  

a již se těší, až bude zpět „doma“ v našem domově. Po operaci  

se pan V. brzy zotavil, neztrácí smysl pro humor, rád si popovídá  

se sestřičkami i s ostatními obyvateli a našel si zde i nové přátele. 

Říká, že je v našem domově moc spokojený. 

Lenka Bauerová, vedoucí služby 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Paní J. žila s přítelem v bytě na malé vesnici. Společně vychovávali syna M. 

Po narození druhého syna P. však začal přítel paní J. psychicky i fyzicky týrat. 

Proto se paní J. rozhodla i se syny opustit společnou domácnost  

a odstěhovala se do našeho Domova. 

Po příchodu do našeho Domova se paní J. psychicky zklidnila. Starší syn 

začal navštěvovat mateřskou školu a paní J. se starala o mladšího syna. 

Zároveň se s pomocí sociální pracovnice snažila najít vhodné bydlení pro sebe 

a své syny. 

Podařilo se jí získat byt v městské ubytovně a nyní tam i se syny spokojeně 

žije. 

Martina Blažková, DiS., vedoucí služby 

 

 

Někteří naši bývalí klienti se stanou našimi 

dobrovolníky. Slečna A. pomáhá u nás v klubu  

i v dalších našich zařízeních. Za to ji moc děkujeme. 

Slečna A. nám k tomu říká: 

Když jsem byla mladší, vždycky jsem si připadala 

odstrčená, neměla jsem kamarády a spolužáci se mi 

smáli, moc mě to trápilo, ale když jsem začala chodit 

do klubu, našla jsem místo, kde jsem měla pocit, že 

nikomu nepřekážím, a kde mě ostatní opravdu mají 

rádi. Dostávalo se mi a pořád se mi dostává 

podpory, kterou potřebuji, abych se zase cítila 

dobře. Dneska už vím, jakým směrem se chci 

v životě vydat a jsem dobrovolník, abych stejnou 

radost do života pomohla nacházet dalším. 

Adélka, dobrovolnice 

V roce 2020 jsme se zapojili do programu Dekacert, podpořeného z nadace Renovabis. 

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.  



 

  

Přehled zaměstnanců OCH Klatovy  

v roce 2020 

 

 
 

Rozvaha k 31. 12. 2020 

 

 
 



 

  

Text 
Rok 

2019 2020 

Spotřeba materiálu a energie 3 533 4 063 

Náklady na služby  1 896 1 840 

Mzdové náklady 21 019 23 535 

Sociální a zdravotní pojištění 6 696 7 406 

Ostatní náklady  330 250 

Odpisy a opravné položky 1 508 1 636 

NÁKLADY CELKEM 34 982 38 730 

Veřejná zakázka OPLZZ (IP) 1 133 0 

Tržby zdravotní pojišťovny 4 239 5 174 

Tržby za vlastní výkony  8 981 8 592 

Dotace MPSV 15 996 17 291 

Dotace COVID - MPSV, MZ 0 1 720 

Dotace Město Klatovy 263 275 

Ostatní dotace (Plzeňský kraj, ÚP, obce, potrav. pom.)  1 793 2 536 

Ostatní příjmy 1 522 2 038 

Příspěvek zřizovatele 138 133 

Přijaté dary ostatní 159 599 

Tříkrálová sbírka 311 107 

VÝNOSY CELKEM 34 535 38 465 

HOSPODÁŔSKÝ  VÝSLEDEK  -447 -265 

Pořízené investice (v Kč) 

DPS - technické zhodnocení budovy  405 701 

CHPS - osobní automobil 163 800 

DMD - zabezpečovací systém 55 440 

Celkem 624 941 

 
 

 
 

Investiční zdroje (v Kč) 

 
 
 
 

 

dotace PK 300 000 

dotace Město Janovice nad Úhlavou 163 000 

Tříkrálová sbírka 100 961 

Dar Biskupství plzeňské 51 840 

dary 9 140 

Celkem 624 941 

Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2020 (v tis. Kč) 

 

 
 

Investice za rok 2020 
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 Balín 

 Bohůnek 

 Denk 

 Drnec 

 Flossmanová 

 Hanzlík 

 Hosnedl 

 Hrecinová 

 Jehlíková 

 Karlová 

 Klička 

 Kopecký 

 Kovařovicová 

 Kučera 

 Krouparová 

 Langmayerová 

 Lodr 

 Loudová 

 Malkusová 

 Masný 

 Mikulecká 

 Muknšnábl 

 Myslivec 

 Pavlas 

 Pýchová 

 Veinerová 

 Seidlová 

 Stejskal 

 Švehlová 

 Vrbenský 

 Wollnerová 

 Zaměstnancí ZŠ 

Plánice 

 

 Alfasoftware s.r.o. a klienti společnosti 

 Diecézní charita Plzeň 

 Krajský úřad Plzeň 

 MPSV 

 MZČR 

 Musa s.r.o. 

 Nadace AGROFERT 

 PB advisory s.r.o. 

 SDH Kříštín 

 SK Volejbal 

 Unileasing a.s. 

 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

 Zahradnictví Papež Klatovy 

 

 obec Bezděkov 

 obec Biřkov  

 obec Bolešiny 

 obec Číhaň 

 obec Dlažov 

 obec Dolany  

 městys Chudenice 

 město Janovice nad Úhlavou 

 obec Javor 

 obec Ježovy 

 město Klatovy 

 obec Klenová 

 obec Křenice  

 

 obec Mezihoří 

 město Měčín 

 obec Nezdice 

 město Nýřany  

 obec Obytce 

 město Plánice 

 obec Poleň 

 obec Předslav 

 město Strážov 

 město Švihov 

 obec Týnec 

 obec Vřeskovice 

 městys Žinkovy 

 Přispívající obce na CHPS jsou vyobrazeny u jednotlivých středisek 



  

  

OFICIÁLNÍ OTEVŘENÍ 

1. 7. 2021 

V roce 2021 plánujeme otevřít nové komunitní centrum Dotek. Nabídneme tak 

seniorům společné sdílení, navazování vztahů, kreativní, tvůrčí činnost. 

K dispozici budou šicí stroje, keramická pec a návštěvníci budou moci posedět 

i u čaje nebo kávy. Naplníme tak potřebu, nejen našich klientů, společně  

se scházet a trávit volný čas v příjemném prostředí. Budeme se na Vás těšit. 

Krameriova 139, 

Klatovy 339 01 
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