DĚKANÁTY V ARCIDIECÉZI OLOMOUCKÉ:

Hlavní poskytovatelé finanční pomoci:
ÚŘAD VLÁDY RVKPP

Arcibiskupství
olomoucké

Obec Žeravice

Město Kyjov

Obec Domanín

Obec
Svatobořice-Mistřín

Obec Kostelec

Město
Veselí nad Moravou

Obec Těmice

Obec Vacenovice

Obec Sobůlky

Obec Žádovice

Obec Milotice

Obec Moravany

Obec Vlkoš

Obec Ježov

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
v loňském roce jsem na tomto místě zmínil, že nastartované změny v procesu
financování sociálních služeb se začínají projevovat v praxi a že jde o krok správným
směrem. Dnes, se jakémukoliv hodnocení financování sociálních služeb raději
vyhnu, protože i když jsme pracovníkům na mzdách přidali (naposledy v září 2017
v průměru o nějakých 10 ÷ 15% oproti vládou deklarovaným 23%), v loňském roce
u nás fluktuace zaměstnanců dosáhla cca 13-ti %; většina z nich z důvodu
dlouhodobě nízkého finančního ohodnocení šla za „lepším“. Přitom už dávno
neplatí, že pečovatelek chodí po ulici dost, o profesi zdravotních sester už vůbec
nemluvě. Zatímco před pár lety jsme měli docela slušnou databázi uchazečů
o zaměstnání, dnes je problém na uvolněnou pracovní pozici vhodného člověka
vůbec najít. Konkrétně pracovní pozici „fyzioterapeut“ se nám nedaří obsadit ani
po 3,5 letech usilovného hledání. Stejné je to i s oborem „všeobecná zdravotní
sestra“. Hlavním důvodem je bezpochyby dlouho přetrvávající nízká úroveň platů.
Nepomáhá ani stávková pohotovost, kterou zdravotnický personál charit drží
od poloviny roku 2018.
Co se týče investic v roce 2018, pro Pečovatelskou službu Kyjov se nám podařilo
pořídit osobní vozidlo Hyundai i10. Nákup byl uhrazen z výtěžku Tříkrálové sbírky.
Pro stejnou službu jsme získali také nový „sociální automobil Dacia Dokker“,
prostřednictvím reklamní agentury Kompakt. Její projekt stojí na systému tzv.
„reklamy na kolech“ a spočívá v tom, že její obchodní zástupce získává firmy, které
jsou ochotné přispět na dobrou věc a chtějí se podílet na přípravě automobilu, jenž
pak putuje do některého ze sociálních zařízení. Vozidlo nám bylo na 6 let
propůjčeno k bezplatnému využívání s možností následného odkoupení
za zůstatkovou hodnotu. Poslední investicí pak bylo dlouho očekávané rozšíření
parkovací plochy. Plocha o téměř 300 m 2 ve dvorním traktu charity, která byla
zpevněna, vydlážděna, odvodněna, oplocena a opatřena automatickým
osvětlením, nám beze zbytku vyřešila dlouhodobý problém s parkováním všech
služebních vozidel. Za celou akci jsme zaplatili 695 987,-Kč z vlastních prostředků.
Co se týče oprav – průběžně provádíme svépomocným způsobem úpravu prostor
v zakoupené sousední nemovitosti (podlahy, omítky, obložení), abychom je mohli
využívat jako skladovací prostory pro materiálovou a potravinovou pomoc.
Kromě zavedených, tzv. registrovaných služeb jsme se v uplynulém roce aktivně
věnovali také humanitární činnosti. Jednak pokračujeme v projektu MPSV
„Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“, a pak jsme se také znovu
zapojili do projektu Arcidiecézní charity Olomouc „Vánoční balíček“. Akce spočívá
v jednorázovém obdarování dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin na
Ukrajině v době Vánoc. Doposud bylo na Ukrajinu dopraveno 2 645 vánočních
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balíčků, o loňských vánocích bylo do projektu zařazeno 414 dětí.
Dárek jsme poslali celkem 25 dětem, z toho 2 Charita Kyjov, 23 rodiny a jednotlivci
z farností Vacenovice, Kyjov a Milotice. Všem srdečně děkujeme!
Plánů a záměrů do budoucna máme bezpočet; chybí nám prostory k uskladňování
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, chybí nám prostory k archivaci
dokumentace, máme velmi stísněné prostory pro provozování některých
stávajících služeb. Protože ale všechno má své priority, musíme si zatím počkat…
Jsem hrdý na to, že Charita Kyjov disponuje kolektivem obětavých a odborně
zdatných pracovníků, na které se dá vždy spolehnout. Proto chci z tohoto místa
všem svým kolegům a kolegyním poděkovat za profesionální, poctivou a obětavou
práci, kterou každodenně odvádí. Přeji jim, aby každý den v sobě nacházeli sílu
a odvahu zas a znovu se obětovat pro druhé. Aby nepochybovali o tom, že jejich
práce má hlubší smysl, než se na první pohled zdá. Aby se v životě dokázali řídit
skutečnými hodnotami a aby dovedli být sluncem, které vždycky zazáří těm, ke
kterým přichází – našim klientům.
Děkuji také všem členům Charitní rady a Revizní komise, kteří se o společné charitní
dílo živě zajímají a podporují ho. Děkuji také všem kněžím kyjovského děkanátu,
jejichž podporu vnímáme jako důležitou posilu a nedílnou součást naší práce.
Nakonec chci poděkovat představitelům samosprávy – především těm, kteří si již
dnes uvědomují, že jejich úloha při spolufinancování sociálních služeb bude do
budoucna vzrůstat a že bez jejich spoluúčasti to v budoucnu zkrátka nepůjde.
Ing. Vladimír Měchura
Charita Kyjov, ředitel
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SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Sestry a bratři, vážení podporovatelé Charity,
ve čtvrtek 23. 5. 2019 na zahájení plenárního zasedání Caritas Internationalis
Svatý otec František mj. řekl v promluvě na zahajovací mši sv.:
„Pán si takto nepočíná. Neposílá totiž svým učedníkům z nebe nějakou odpověď,
posílá Ducha svatého. A Duch nepřináší denní řád, přichází jako oheň. Ježíš nechce,
aby církev byla vzorově perfektní, měla zalíbení ve vlastní organizaci a ve
schopnosti bránit svoje dobré jméno. Ubohé místní církve, pachtící se
organizováním, plánováním ve snaze mít všechno jasné a seřazené. To mi působí
bolest. Ježíš nežil takto, nýbrž na cestě a bez obav ze životních otřesů. Naším
životním programem je evangelium. V něm je všechno. Učí nás, že se problémy
neřeší podle připraveného receptu a víra není cestovní mapa, nýbrž »cesta«,
kterou se jde společně, vždycky společně a s důvěrou. Vyprávění Skutků podává tři
podstatné prvky putující církve: pokoru naslouchání, charisma celku a odvahu k
odříkání.“ Poslední tři prvky nebo vlastnosti jsou důležité i pro Charitu.
Pokora naslouchání vede k tomu, abychom viděli. Ne abychom čekali, až někdo
přijde, ne abychom čekali, až si někdo řekne, ale aktivně se díváme, kde někdo
potřebuje pomoc. To je církev, to je Charita.
Charisma celku nám připomíná, že jsme jedno. Není církev, není farnost, není
charita ..., všichni patříme k sobě jsme jedno tělo Kristovo, svatá církev. Nejsme
v činnosti soukromníci. Jsme si vzájemnou pomocí a oporou. To je církev, to je
Charita.
Odvaha k odříkání nás vede k tomu, abychom uvědoměle a aktivně žili Ježíšovo
„Miluj Boha celým svým srdcem a bližního jako sebe samého." To je církev, to je
Charita.
Myslím, že uvedená slova papežova nás vedou ke zpytování svědomí. Zde je totiž
prostor k růstu.
Charitě děkuji za službu lásky, přeji její růst a vyprošuji požehnání.
P. Vladimír Mrázek
děkan

SLOVO PŘEDSEDY CHARITNÍ RADY
Vážení a milí čtenáři,
dovolte mi, abych jménem charitní rady poděkoval všem pracovníkům Charity
Kyjov za jejich služby v roce 2018. Je mi opravdu velkou ctí vyjádřit touto formou
opět velké díky všem zaměstnancům a dobrovolníkům za všechny charitní služby,
které poskytují lidem v ohrožení nebo nouzi, a to s láskou, bez ohledu na jejich
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věk, pohlaví, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost
k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství či kultuře.
Věřte mi, že není každému dána schopnost pečovat o člověka, který to potřebuje.
K tomu, aby mohl tyto služby vykonávat, musí mít nejen potřebné předpoklady
a vlastnosti, ale hlavně – musí to skutečně umět; musí umět konat. Jsem velmi
rád, že všichni zaměstnanci naší charity ve svých funkcích včetně pana ředitele to
umí, neselhávají a konají. Přesvědčil jsem se, že svoji práci vykonávají, jak nejlépe
umí. Vykonávají ji podle křesťanských hodnot, zakotvených nejen v Písmu svatém,
ale i v jiných dokumentech sociálního učení katolické církve.
A proto si ze srdce všichni přejme, aby se jim charitní dílo pomoci lidem v nouzi
a ohrožení stále dařilo.
PaedDr. Petr Zábranský
předseda charitní rady
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POSLÁNÍ CHARITY:
Základním posláním Charity je milosrdná pomoc potřebným lidem, jejich
podpora a doprovázení v duchu křesťanské lásky. Poslání vychází z křesťanské
nauky, ve které její zakladatel Ježíš Kristus učí a vybízí své následovníky k službě
Bohu a bližnímu.
Potřebností se rozumí zejména situace nebo stav ohrožení, tísně, krize, nouze,
závislosti nebo jiného oslabení či vyloučení člověka z běžného života a
předcházení těmto stavům a situacím.
Charita je nestátní nezisková organizace, která působí v oblasti sociální,
zdravotní a humanitární.
Charita poskytuje pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání a
národní či sociální příslušnosti.
Charita Kyjov je církevní právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva,
která je registrovaná v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR ze dne
30. 10. 1996.
Organizační struktura Charity Kyjov
Charita Kyjov jako součást Arcidiecézní charity Olomouc je organizačně
začleněna pod Charitu Česká republika. Od roku 1995 je Charita Česká republika
členem Mezinárodního společenství charit -celosvětové organizace Caritas
Internationalis a Caritas Europe.
Rada Charity Kyjov:
Předseda - PaeDr. Petr Zábranský (Domanín),
členové - Ing. Pavel Berka (Kyjov), Mgr. Tomáš Just (Vlkoš),
Mgr. Josef Levek (Milotice), Ing. Miroslav Novotný (Vacenovice),
Anna Pešová (Svatobořice-Mistřín) a Mgr. Jarmila Presová (Bukovany)
Revizní komise
Předsedkyně - Marie Kantoráková (Bzenec),
členové - Ing. Eva Blahová (Vacenovice), Zdeňka Berková (Kyjov)
Vedoucí pracovníci Charity Kyjov
Ředitel - Ing. Vladimír Měchura
Vedoucí pracovníci – Bc. Martin Boček, Mgr. Karla Blahůšová,
Ing. Petra Goliášová, Blažena Hanáková, Zdeněk Hochman,
Bc. Petra Hradilová, Mgr. Jan Kvaltin, Marek Pelikán, Bc. Jarmila Švábová

5

CHARITNÍ RADA
předseda
PaeDr. Petr Zábranský

CHARITA KYJOV
ŘEDITEL

Ing. Vladimír Měchura

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Zdeněk Hochman

REVIZNÍ KOMISE
předseda
Marie Kantoráková

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
vedoucí Ing. Petra Goliášová
DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
vedoucí: Blažena Hanáková

Pracovníci úseku
(účetní…)

Pracovníci úseku
(zdravotní sestry, …)

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ SLUŽBA
vedoucí: Blažena Hanáková
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KYJOV
vedoucí: Bc. Martin Boček

PEČOV. SLUŽBA SVAT. - MISTŘÍN
vedoucí: Mgr. Karla Blahůšová
CHDPS ČELOŽNICE
vedoucí: Mgr. Jan Kvaltin (do 30. 6. 2018)
Zdeněk Hochman (od 1. 7. 2018)

Pracovníci úseku
(zdravotní sestry, …)

Pracovníci úseku
(sociální pracovník, pečovatelky,
pracovníci pro rozvoz obědů)

Pracovníci úseku
(soc. pracovník, pečovatelky,…)

Pracovníci úseku
(soc. pracovník, zdravotní sestry,
pečovatelky, kuchařky, řidič…)

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
vedoucí: Marek Pelikán

OBČANSKÁ PORADNA
vedoucí: Mgr. Karla Blahůšová

KONTAKTNÍ CENTRUM – VÍCEÚČELOVÁ
DROGOVÁ SLUŽBA
vedoucí: Bc. Jarmila Švábová

Pracovníci úseku
(sociální a kontaktní pracovníci…)

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Klub Bárka
vedoucí: Bc. Petra Hradilová

Pracovníci úseku
(sociální a pedagogičtí pracovníci…)

C – KLUB
Svépomocná skupina onkologicky nemocných
vedoucí Věra Hofírková

OSTATNÍ AKTIVITY
(humanitární pomoc, činnosti
dobrovolníků…)
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Blažena Hanáková, vrchní sestra
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
518 323 766, 777 805 001
chos.dh@kyjov.charita.cz

Poslání Charitní Domácí zdravotní péče
Posláním Charitní Domácí zdravotní péče je pracovat v duchu lásky
k bližnímu a starat se o nemocné a potřebné.
Ze zkušeností víme, že návrat ke zdraví a samotná rekonvalescence nebo
alespoň zlepšení psychické pohody probíhá daleko rychleji v domácím
prostředí. Každý člověk je rád, dovoluje-li mu to zdravotní stav, když může
být co nejdéle doma.
V týmu pracuje 10 všeobecných sester.
Cíle a zásady Charitní Domácí zdravotní péče
 Naším cílem je, aby se člověk mohl vrátit co nejdříve z nemocničního
ošetřování domů.
 Přistupujeme ke každému člověku citlivě a individuálně. Jde nám o
zkvalitnění života nemocného člověka ve svém domácím prostředí,
kde se nemoc lépe snáší a mnohdy i snáze léčí a pacient se rychleji
uzdravuje.
Poskytované služby
 Poskytujeme ošetřovatelskou a rehabilitační službu na základě
požadavku praktického lékaře nebo lékaře z nemocnice při
propouštění nemocného do domácího ošetřování.
 Služba je hrazena zdravotními pojišťovnami.
 Ošetřujeme rány, defekty kůže a stomie, aplikujeme injekce a inzulíny,
měříme krevní tlak, provádíme odběry krve a dalšího biologického
materiálu, vyměňujeme močové katetry.
 Provádíme odbornou rehabilitaci po cévních mozkových příhodách a
odborné poradenství v ošetřování nemocných
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Podle smlouvy se zdravotními pojišťovnami poskytujeme
ošetřovatelskou službu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu v těchto obcích
na Kyjovsku: Bohuslavice, Bukovany, Čeložnice, Hýsly, Ježov, Kelčany,
Kostelec, Kyjov, Labuty, Milotice, Moravany, Ostrovánky, Skalka,
Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Šardice,
Vacenovice, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice, Žeravice.

Cílová skupina
 Naše služba je určena všem dospělým i dětským pacientům, kterým
podáváme pomocnou ruku.
Základní statistická data za rok 2018
Domácí zdravotní péče:
Počet sester
Počet ošetřených pacientů
Počet ošetřujících návštěv
Počet zdravotních výkonů

10
654
18 774
28 570
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Blažena Hanáková, vrchní sestra
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
518 323 766, 777 606 455
chos.dh@kyjov.charita.cz

Poslání Domácí hospicové služby
Posláním hospicové služby je chránit zájmy těch nejslabších, kteří nemají
možnost ani sílu se o svá práva a potřeby zasadit. Vycházíme z potřeb
pacienta a jedním z jeho práv je dožít svůj život přirozeně bez nesnesitelné
bolesti v domácím prostředí mezi svými blízkými.
Domácí hospic proto nabízí rodině a blízkým přátelům nemocného
odbornou radu a lidskou podporu. Pacienti si u nás mohou zapůjčit
kompenzační pomůcky (elektrická polohovací lůžka, antidekubitní
matrace, invalidní vozíky, klozetová křesla, odsávačky).
Cíle a zásady Domácí hospicové služby
 Hospic si klade za cíl udržet vysokou kvalitu života i v jeho závěrečných
fázích. Ideálem je, aby člověk umíral bez bolesti fyzické, psychické,
sociální a spirituální.
 Nemocnému je garantováno, že bude za každých okolností
respektována jeho lidská důstojnost. V posledních chvílích života
nezůstane osamocen, ale bude v kruhu své rodiny nebo blízkých.
Poskytované služby
 Poskytujeme individuální komplexní a dostupnou péči těžce
nemocným a umírajícím i jejich rodinám v domácím prostředí.
 Nabízíme odborné poradenství a lidskou blízkost, pomoc při
doprovázení těžce nemocného, odbornou zdravotní péči, společenství
v posledních chvílích života.
 Zprostředkujeme návštěvu psychologa či duchovního.
 Tým je sestaven z vyškolených pracovníků, složený z lékaře odborníka
na léčbu bolesti, psychologa, duchovního, sociálního pracovníka, 9
všeobecných sester, 6 pečovatelek a dobrovolníci.
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Službu poskytujeme 24 hodin denně 7 dnů v týdnu v Kyjově a 22
okolních obcích.

Cílová skupina
 Služba je určena pro pacienty v pokročilých a konečných stádiích
nevyléčitelných chorob. Tato služba je nezastupitelná a velmi potřebná.
Základní statistická data za rok 2018
Počet sester
Počet ošetřených pacientů
Počet ošetřujících návštěv
Počet rad poskytnutých po telefonu
Pomoc pozůstalým
Domácí hospicovou službu v roce 2018 finančně podpořili:
 Jihomoravský kraj
 Město Kyjov
 MERO ČR, a. s.
 Římsko-katolická farnost Milotice
 Anonymní dárci
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9
59
1 796
256
25

Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Bc. Martin Boček
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
518 612 765, 776 049 439
chps@kyjov.charita.cz

Poslání CHPS Kyjov
Posláním Charitní pečovatelské služby Kyjov je podpora lidem v Kyjově
a okolních vesnicích, kteří potřebují pomoc druhé osoby k zajištění
základních životních potřeb a přejí si setrvat ve svém přirozeném prostředí
domova.
Prostřednictvím pečovatelských úkonů poskytujeme službu podle
individuálních potřeb a přání uživatelů. Pomáháme jim lépe prožívat stáří a
nemoc.
Naše středisko vychází při poskytování služeb z křesťanských zásad
v duchu lásky k bližnímu.
Středisko CHPS je otevřeno každý pracovní den pro veřejnost od 7:00 –
15:30 hod a pracovní doba pro naše uživatele je od Po – Ne od 7:00 –
20:00.
Cíle Charitní pečovatelské služby Kyjov
 Prostřednictvím pečovatelských úkonů zajišťujeme péči pro potřebné
občany a jejich setrvání ve svém vlastním sociálním prostředí, dále
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zachování jejich vlastního životního stylu, na který jsou zvyklí, a který
jim vyhovuje.
Základní činnosti poskytované CHPS Kyjov
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 fakultativní služby (pedikúra, doprava charitním vozidlem, dohled nad
uživatelem, další služby na vyžádání,…)
Zásady Charitní pečovatelské služby Kyjov
Zařízení vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad a
etických norem.
 Respektuje důstojnost každého člověka, bez ohledu na jeho sociální,
duševní nebo tělesný stav.
 Praktikujeme individuální přístup ke každému uživateli, pomáháme mu
naplnit jeho reálný cíl a respektujeme jeho schopnosti, znalosti,
možnosti a podmínky.
 Dodržujeme rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví,
národnost, náboženství.
 Podporujeme soběstačnost, vedeme uživatele k aktivnímu způsobu
života.
 Jednáme s uživatelem jako s partnerem, nikoliv jako s dítětem.
Cílová skupina
Naší cílovou skupinou jsou zejména senioři, osoby s chronickým
onemocněním, osoby se zdravotním postižením.
Základní statistická data za rok 2018
Počet uživatelů služby
Počet návštěv
Počet výkonů
Počet pečovatelek

229
30 325
41 776
17

Charitní pečovatelskou službu Kyjov podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, JMK, Město Kyjov, obce ORP Kyjov.
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Mgr. Karla Blahůšová
Hlavní 272, 696 04 Svatobořice-Mistřín
518 620 302, 724 353 902
chps.sm@kyjov.charita.cz

Poslání:
Charitní pečovatelská služba ve Svatobořicích-Mistříně poskytuje lidem
podporu a pomoc v nepříznivé životní situaci, aby mohli co nejdéle setrvat
ve svém přirozeném prostředí domova nebo v Domě s pečovatelskou
službou. Cílovou skupinou jsou jedinci starší 16-ti let, kteří potřebují pomoc
druhé osoby k zajištění základní životních potřeb.
Cílová skupina:
 osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku
 osoby s chronickým onemocněním
 osoby se zdravotním postižením
13

Místo poskytování služeb:
Služba je poskytována v Domě s pečovatelskou službou a v obci
Svatobořice-Mistřín kvalifikovaným personálem.
Pracovní tým tvoří vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovnice a čtyři
pracovnice přímé péče. Všechny s částečnými úvazky.
Rozsah služeb:
 Základní poradenská činnost – orientace v problematice dávky
Příspěvku na péči, obsahu nabídky sociální služby
 Pomoc při samostatném pohybu, přesunu z lůžka do vozíku, křesla
 Pomoc či dopomoc při osobní hygieně
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti: nákupy, běžný úklid
 Doprovod dospělých na instituce, k lékaři
 Fakultativní služby (půjčování kompenzačních pomůcek)
Čas poskytování služeb:
Charitní pečovatelská služba poskytuje terénní službu uživatelům od
pondělí do neděle, včetně svátků, v době od 7:00 do 20:00 hod. Pro zájemce
o službu je sociální pracovnice k dispozici v pracovní dny od 7:00 do 15:00.
Z důvodu poskytování terénní služby jsou pracovnice přímé péče k zastižení
na tel. č. 774 923 561 nebo 776 078 614.
Pracovnice využívají k výkonu služby jeden služební automobil.
Základní statistická data:
Počet uživatelů:
Počet úkonů:
Počet hodin služby:
Počet hodin služby/týdně:

43 (z toho v DPS: 27, v obci: 16)
11 256
3 508
70

Charitní pečovatelskou službu finančně podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Obec Svatobořice-Mistřín
Jihomoravský kraj
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Mgr. Jan Kvaltin
(do 30. 6. 2018)
Zdeněk Hochman
(od 1. 7. 2018)
Čeložnice 133, Kostelec u Kyjova
518 617 423, 608 351 744, 773 994 991
chdps.celoznice@kyjov.charita.cz

Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích slouží seniorům (nad 65 let),
kteří nemohou ze zdravotních či sociálních důvodů pobývat ve vlastním
prostředí a kdy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu nelze poskytnout rodinou ani terénními sociálními službami. Přednostně jsou
přijímáni zájemci, kteří mají zvýšenou míru potřeby pomoci druhé osoby
s přiznaným příspěvkem na péči ve 3 a 4 stupni. Domov se snaží o důstojné
zajištění základních životních potřeb klientů. CHDPS Čeložnice je zařízení
s malou kapacitou, která umožňuje osobní přístup ke každému uživateli.
Jedná se o zařízení převážně pro ženy (s možností až 3 míst pro muže
v pokojích s vlastním sociálním zařízením). Celková kapacita domova je
26 míst v 11-ti dvoulůžkových a 4 jednolůžkových pokojích.
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Služba usiluje o:
 vytvoření domova rodinného typu respektující důstojnost a svobodu
uživatele služby
 zajištění základních životních potřeb uživatele služby
 podporu uživatele služby v jeho soběstačnosti a aktivním životu i ve
stáří
 zajištění intenzivní péče o uživatele v terminálním stadiu s prvky
hospicové péče
 zprostředkování dalších služeb dle potřeb uživatelů služeb
 zajištění různých forem aktivizace dle zájmu uživatelů
 poskytnutí příležitosti k duchovním aktivitám
Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích poskytuje v nepřetržitém
provozu pobytové sociální služby, tj. ubytování, celodenní stravování,
pomoc při osobní hygieně a zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Dále nabízí duchovní služby, rehabilitační a zájmové činnosti, pomoc při
uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí, podporuje spolupráci
s rodinou a kontakt se společností.
Domov spolupracuje se ZŠ v Kostelci u Kyjova. Do CHDPS přijíždějí děti
z družiny se svým programem a v roce 2018 klienti navštívili a zúčastnili se
besídky v ZŠ Kostelec. Obyvatelé mají možnost účastnit se bohoslužeb,
rukodělných aktivit, cvičení, zpívání, pečení, čtení, tematických besed na
různá témata.
CHDPS se nachází v klidném vesnickém prostředí. Jedná se o dvoupodlažní
budovu, ke které náleží dvůr a zahrada s krásným výhledem na pohoří
Chřibů. Atmosféru domácího prostředí dotváří vlastní malokapacitní
kuchyně.
Základní statistická data za rok 2018
Kapacita zařízení
Celkový počet uživatelů
Průměrný věk uživatelů
Charitní dům pokojného stáří v roce 2018 finančně podpořili:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Jihomoravský Kraj
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26
31
84 let

Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Marek Pelikán
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
518 613 191, 731 626 097
pomucky@kyjov.charita.cz

Provozní doba:
Po-Pá, od 7:00 do 15:30 hod.
Poslání
Charita Kyjov nabízí uživatelům svých služeb, ale také ostatním zájemcům
z řad veřejnosti pro zachování či zlepšení samostatnosti a kvality života
kompenzační a rehabilitační pomůcky. Služba je poskytována s důrazem na
individualitu, důstojnost, autonomii a dodržování lidských práv a svobodu
uživatelů služeb.
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Cílová skupina
 senioři Kyjovska, popřípadě i mimo kyjovský region
 občané se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu potřebují kompenzační pomůcku
 osoby pečující o lidi se sníženou soběstačností
Cíl služby
 zajištění okamžité dostupnosti kompenzačních pomůcek
 zlepšení podmínek rekonvalescence či domácí léčby pro nemocné i
pro pečující, díky používání vhodných rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
 usnadnění péče pečujícím osobám
 nahrazení nevhodných pomůcek pomůckami adekvátními oddálení
ústavní péče
 zachování či zlepšení kvality života
 pomoci uživatelům zvládat v nepříznivých situacích pobyt v domácím
prostředí
Provozovna
Provozovna půjčovny pomůcek se nachází v přízemí budovy Charity Kyjov
Palackého 194, sklad pomůcek je umístěn v areálu Charity Kyjov.
K dispozici jsou tyto kompenzační pomůcky:
 elektrická polohovací postel
 chodítko s kolečky, skládací a
hliníkové
 antidekubitní matrace
 klozetové křeslo
 mechanický vozík
 nástavec na WC
 hrazda samostatná
 sedačka do vany
 stolek k posteli
Ceny za zapůjčení jednotlivých pomůcek jsou stanoveny jako měsíční a
jsou uvedeny v aktuálním „Ceníku kompenzačních pomůcek“.
Množství nově zakoupených pomůcek závisí na příjmech od uživatelů za
zapůjčené pomůcky, štědrosti dárců a také dárců Tříkrálové sbírky. V
průběhu roku 2018 jsme zakoupili nová elektrická polohovací lůžka,
antidekubitní matrace, mechanické vozíky, stolky k posteli, klozetová
křesla,….
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Mgr. Karla Blahůšová
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
518 323 767, 724 353 902, 774 409 348
poradna@kyjov.charita.cz

Poslání:
Posláním Občanské poradny je podpora uživatele v hledání možností řešení
konkrétní nepříznivé životní situace, v rozvoji jeho schopností řešit tuto
situaci samostatně. Poradna nabízí lidem prostor pro sdílení těžkostí, se
kterými se potýkají a vyjádření svých potřeb. Je místem, kde se lidé mohou
spolehnout na zájem a porozumění jejich situaci za účelem podpory jejich
začlenění do společenského fungování.
Základními zásadami práce Občanské poradny je bezplatná, anonymní,
nestranná a univerzální pomoc založena na individuálním přístupu.
Možnost kontaktovat: osobně, telefonicky i písemně (poštou, e-mailem)
Přístup do Občanské poradny je bezbariérový.
Poradna může pomoci:
 lépe se v problému orientovat, zprostředkovat kontakt na instituce
 zpracovat potřebné písemnosti, podpořit jedince v jednání s institucemi
Poskytované poradenství zahrnuje tyto oblasti:
 systém sociálních dávek a pomoci
 nemocenské a důchodové pojištění
 pracovně-právní problematika
 rodina a mezilidské vztahy
 majetkoprávní vztahy a náhrady škody, dluhy, exekuce, předlužení
 školství a vzdělávání, problematika bydlení
 právní systém a právní ochrana
Provozní doba Občanské poradny
Každý všední den v době: 800 – 1100 hod.
1230 – 1530 hod.
Odborné sociální poradenství bylo poskytováno také ve Bzenci v rozsahu
tři hodiny za měsíc (každé první úterý v měsíci v době od 12.30 do 15.30).
Poradna poskytla pomoc a podporu 302 uživatelům služby (většina žen), se
kterými bylo setkání delší než 30 minut. Poskytnuto 1424 intervencí.
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Počet kontaktů trvajících do 30 minut: 650
V Poradně pracují 2 sociální pracovnice s částečnými úvazky, z důvodu
zastupitelnosti.
Nejčastěji projednávané oblasti: majetkoprávní vztahy - často dotazované
v souvislosti s dluhovým poradenstvím a exekucemi nebo s finančním
nedostatkem či finanční tísní. Následující téma: nárok nebo čerpání dávek
státní sociální podpory či následné sociální služby
Pracovníci Poradny se účastnili komunitního plánování sociálních služeb na
Kyjovsku a spolupracovali se sociálními odbory města Kyjova a Bzence za
účelem poskytnutí podpory a pomoci jedincům, kteří byli v jejich péči.
Občanská poradna nenahrazuje práci profesionálních právníků.
Příběh několika uživatel:
V poslední době jsme v OP několikrát řešili podvodné praktiky tzv
“energetických šmejdů“, kteří telefonicky oslovovali lidi – převážně
seniorského věku a nutili je - bez jejich souhlasu - ke změně dodavatele
energií. Ve všech případech se jednalo o aukci na vítězného dodavatele
energií, při níž byl senior informován o výhře. I když s tím naši uživatelé
nesouhlasili a nechtěli měnit stávajícího dodavatele, do měsíce jim však
přišla smlouva s novým. Tu samozřejmě nepodepsali a kontaktovali
dodavatele, že nechtějí přejít. Podvodník jim však vyhrožoval vysokými
sankcemi, pokud by odstoupili od smlouvy.
Nešťastní senioři pak přišli do Občanské poradny a nevěděli, jak tuto
situaci řešit a jak dále postupovat. Cítili se podvedeni a nevěděli si rady, jak
se těmto podvodným praktikám bránit.
Spolupráce v Poradně spočívala v hledání nejvhodnějšího řešení k ukončení
smlouvy s podvodnými společnostmi bez placení sankcí. Obrátili jsme se se
stížností na Energetický regulační úřad a s jeho pomocí jsme vyjednali
zrušení podvodných smluv a to bez sankcí. Pracovnice realizovala hodně
telefonních hovorů a úsilí, ale stálo to zato s nimi bojovat a nenechat si líbit
podobné podvodné praktiky.
Naši uživatelé byli moc spokojeni s pomocí Občanské poradny a podle
jejich slov zase mohli klidně spát.
Službu Občanské poradny v roce 2018 podpořili:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Jihomoravský kraj
 Město Kyjov a obce v ORP Kyjov
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Bc. Jarmila Švábová
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
518 611 589, 777 805 002
k.centrum@kyjov.charita.cz

Kontaktní centrum Kyjov je víceúčelová drogová služba, která nabízí terénní
a ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách a alkoholu.
Poskytuje:
 nízkoprahový kontaktní a poradenský program
 terénní programy
 adiktologickou poradna v Kyjově a Veselí nad Moravou
 program práce s veřejností.
Programy jsou realizovány v regionu Kyjovska a Veselska (cca 100 000
obyvatel). Kontaktní a poradenské služby a terénní programy jsou klíčovými
drogovými službami. Jsou službami aktivního vyhledání skryté populace,
službami první linie kontaktní a poradenské práce a zaměřující se na
ochranu veřejného zdraví.
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Služba motivuje uživatele drog ke změně životního stylu a k minimalizaci
současných i budoucích rizik zdravotního, sociálního a psychického
poškození. Ovlivňuje motivaci klientů ke vstupu do dalších drogových
služeb. Nabízené služby jsou anonymní a bezplatné. Dalším cílem služby je
zvýšit informovanost a orientaci veřejnosti v problematice závislostí.
Cílové skupiny:
 problémoví uživatelé a škodlivě užívající
 experimentátoři
 rodiče a blízcí uživatelů drog
 abstinující klienti po návratu z léčby
 veřejnost z regionu Kyjovska a Veselska
 klienti starší 15 let
Klíčové služby programu:
 výměna injekčního materiálu a sběr použitých stříkaček
 vyřizování léčby, individuální poradenství
 sociální práce, krizová intervence
Kontaktní poradenské služby a terénní programy jsou držitelem certifikátu
odborné způsobilosti z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
Tyto certifikáty obě služby získaly v roce 2016 na 4 roky bez připomínek (což
je nejdelší možná doba).
Základní statistická data za rok 2018:
Celkový počet klientů v roce:
Počet nových klientů v roce:
Počet kontaktů:
Počet vyměněných injekčních stříkaček:
Počet referencí do léčby:
Poradenství:

268
112
3435
23 127
9
536

K -CENTRUM V ROCE 2018 FINANČNĚ PODPOŘILI:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Ministerstvo zdravotnictví
 Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 Jihomoravský kraj
 Město Kyjov a obce v ORP Kyjov
 Město Veselí nad Moravou

21

KLUB Bárka
Realizátor projektu:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Bc. Petra Hradilová
Svatopluka Čecha 280, 697 01 Kyjov
518 323 794, 777 128 849
barka@kyjov.charita.cz

Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem a mládeži od 11let do 26let
z Kyjova a blízkého okolí. Poskytovat jim bezpečné zázemí informace,
odbornou pomoc a podporu při řešení problémů v dospívání. Služba je
poskytována anonymně a bezplatně, včetně tvořivých dílen i besed.
Pracovníci NZDM klubu Bárka jsou vždy připraveni poskytnout pomoc
mladým lidem, kteří se topí ve svých problémech nebo hledají útočiště
v rozbouřených rodinných a sociálních vztazích.
Cílem NZDM klubu Bárka je:
 Vytvářet podmínky pro zdravý vývoj klientů
 Motivovat klienty k aktivnímu trávení volného času.
 Zvýšit, posílit jejich sociální schopnosti a dovednosti.
 Podpořit sociální začlenění a vést klienty k orientaci ve společnosti.
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Prostřednictvím svého působení v Kyjově přispívat k vzájemnému
porozumění cílové skupiny a širší veřejnosti.
Snižovat sociální, zdravotní rizika související s životním stylem cílové
skupiny.

Cíle mají napomoci k plnění poslání nízkoprahového zařízení. Určují smysl
zařízení, jeho efektivní výsledky a stálou pozici v nabídce sociálních služeb
kyjovského regionu.
Poslání a cíle přijal NZDM klub Bárka jako veřejný závazek.
Co poskytujeme:
 Sociální služby: kontaktní práce, situační intervence, informační servis
klientovi, poradenství, krizová intervence, zprostředkování dalších
služeb, kontakt s institucemi ve prospěch klienta, případová práce a
práce s blízkými osobami, doučování.
 Volnočasové činnosti: stolní fotbálek, ping-pong, tenis, badminton,
šipky, společenské hry, PC s internetem, poslech hudby, beat-box,
hudební zkušebna, besedy, promítání filmů a dokumentů, tvořivé dílny,
výjezdové akce.
 Prostor pro seberealizaci: možnost zapojit se do plánování a organizace
klubu (klientský parlament), zapojení se do tvorby vlastních programů
(turnaje ve fotbálku, tvořivé dílny).
Pro koho tu jsme:

Pro děti a mládež ve věku 11 – 26 let
Otevírací doba v roce 2018:

PO, ÚT, ČT, PÁ 13:00 – 17:00 hod.
Základní statistická data za rok 2018
Počet uživatelů
Počet kontaktů/intervencí
Okamžitá kapacita

80
3536/1763
15

Klub je aktivním členem pracovní skupiny Odborného kolegia ACHO,
komunitního plánování města Kyjova.
Služba je financovaná z těchto zdrojů:
MPSV, Jihomoravský kraj, Město Kyjov a obce v ORP Kyjov
Poděkování za materiální dar MUDr. Dušanu Zhořovi.
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Věra Hofírková
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
518 614 129
c-klub@kyjov.charita.cz

Naše motto: „Naději životu…“

Společně hledáme krásy života.
Cíle a poslání
C-klub Charity Kyjov je svépomocná skupina pro onkologicky nemocné.
Jejím posláním je vzájemná podpora lidí prožívajících podobné problémy.
Člověk v tomto prostředí pomoc a podporu nejen přijímá, ale současně
i poskytuje; což jej zbavuje pocitů bezmoci. Toto je pro členy zdrojem
naděje a usnadňuje to zvládání těžké životní situace.
Nabízíme:
 Vzájemnou pomoc při hledání cest, jak žít s těžkou nemocí
 Možnost setkávání se pro lidi s podobnými problémy
24






Možnost společného trávení volných chvil
Vzájemnou podporu v náročných životních situacích
Příležitostné přednášky na související témata
Setkávání s odborníky

Scházíme se:
Každý čtvrtek
9:00 – 11:00 hod.
v budově Charity Kyjov, třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
Rok 2018
Prožily jsme další společný rok našeho přátelství a vzájemné podpory.
V březnu jsme si připomenuly 14 let od založení naší skupiny na milém
společném setkání s ředitelem Charity Kyjov Ing. Vladimírem Měchurou
a prof. MUDr. Pavlem Šlampou, CSc., přednostou Kliniky radiační onkologie
Masarykova onkologického ústavu v Brně, kteří jsou pravidelnými hosty
těchto setkání a projekt naší svépomocné skupiny podporují a doprovází
nás.
Scházely jsme se pravidelně každý týden, ale vzhledem ke zdravotním
obtížím našich členek jsme v roce 2018 nepodnikly žádný větší výlet do
okolí. Přesto jsme spolu prožily další hezký rok, na svých schůzkách jsme si
vždycky měly co říci a nezapomínaly jsme ani na osobní jubilea našich
členek.
Uplynul další rok naší vzájemné pomoci a my ji chceme nabídnout i vám,
kteří prožíváte tíživou přítomnost tohoto onemocnění ve vašem životě.
Nezůstávejte sami, přijďte mezi nás.
Základní statistická data za rok 2018:
Počet uživatelů:
14 žen
Frekvence setkávání:
pravidelně 1 x týdně
+ nepravidelné společné akce.
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Zdeněk Hochman
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
608 351 744
pastorace@kyjov.charita.cz

Již tradičně počátkem nového roku Charita Kyjov ve spolupráci s okolními
obcemi, farnostmi a především s dobrovolníky zorganizovala Tříkrálovou
sbírku. Na sbírce se aktivně podílelo více než 800 dětí a dobrovolníků, kteří
byli rozděleni do 220 skupinek.

Celkový vykoledovaný finanční výtěžek v kyjovském děkanátu v roce 2018
činil 1 179 752,- Kč. Z této částky Charita Kyjov obdržela 705 102,- Kč, které
byly využity na:
 přímou pomoc lidem v nouzi
140 000,- Kč
 osobní automobil Charitní pečovatelské služby Kyjov
215 102,- Kč
 splátka úvěru na koupi sousední nemovitosti
(RD + pozemek) pro Charitní dům Čeložnice
350 000,- Kč
Zbylá částka byla použita Arcidiecézní charitou Olomouc (ACHO) na
humanitární pomoc v zahraničí a podporu charitního díla a režie.
26

PASTORAČNÍ SLUŽBA
Pastorační péče je neoddělitelnou součástí charitní služby. Nabízí
zaměstnancům, dobrovolníkům a uživatelům Charity podporu duchovního
rozvoje. Napomáhá především ve chvílích, kdy člověk hledá odpovědi na
otázky, které směřují k samotnému smyslu života, bolesti a oběti. Nabízí
pomoc při uzdravování vztahů a zranění toužící po odpuštění a přijetí.
Spolupráce s farnostmi kyjovského děkanátu:
 Zástupce Charity je v pastorační radě
 Zapojení dobrovolníků z řad farníků do charitního díla (při
organizování TKS, návštěvy uživatelů služeb Charity)
 Pomoc sociálně slabým ve farnostech
 Prezentace a angažování charitních pracovníků na akcích farnosti
DOBROVOLNÍCI
Charita Kyjov se neobejde bez celé řady ochotných dobrovolníků, kteří se
zapojují do charitativní činnosti. Jsou schopni věnovat svůj čas, energii a
zkušenosti pro dobrou věc bez nároku na odměnu. Díky této pomoci
máme možnost dát našim uživatelům, kteří se nám svěřují do péče, více
porozumění, rozhovor a přátelství.

Děkujeme všem dobrovolníkům, dárcům a organizacím za jejich důvěru
a podporu charitního díla, skrze kterou můžeme pomáhat těm
nejpotřebnějším, kteří se ocitli v nouzi a těžké životní situaci.
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Výnosy

v tisících Kč

Dotace státní – z toho:

8 736

MPSV

8 191

Ministerstvo zdravotnictví

85

Úřad vlády - Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky

460

Dotace územně správních celků – z toho:

3 937

Jihomoravský kraj

1 547

Město Kyjov

1 860

Město Veselí nad Moravou

111

Obec Svatobořice-Mistřín

419

Ostatní výnosy – z toho:

17 014

Tržby od klientů za služby v domácnosti

5 001

Tržby od klientů za služby v zařízení Charity

5 474

Tržby od zdravotních pojišťoven

5 504

Tržba z prodeje služeb

336

Dary

113

Jiné ostatní výnosy

584

Úroky

2

VÝNOSY CELKEM

29 687
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Náklady

v tisících Kč

Spotřeba materiálu

2 534

Spotřeba energie

467

Spotřeba PHM

683

Opravy a udržování

880

Cestovné

38

Náklady na reprezentaci

68

Ostatní služby

873

Mzdové náklady

16 495

OON

135

Zákonné sociální pojištění

5 605

Zákonné sociální náklady

382

Daně a poplatky

61

Ostatní náklady celkem

333

Odpisy dlouhodobého. nehm. a hmotného majetku

736

NÁKLADY CELKEM

29 290

29

Rozvaha k 31. 12. 2018

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých
věcí
Nedokončený dlouhodobý hm. majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek
II. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem a
souborům movitých věcí
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
Materiál na skladě
II. Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní daně a poplatky
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách
IV. Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období

Aktiva celkem

30

Stav
k prv. dni
účet. obd.
10 448
18 766
533
13 041

Stav
k posl. dni
účet. obd.
10 748
19 048
533
13 737

5 190

4 662

2
0
-8 318
-3 934

2
114
-8 300
-4 369

-4 384

-3 931

5 239
64
64
1 039
662
66
0
11
0
300
4 069
69
4 000
67
67

7 965
129
129
997
470
66
1
0
0
460
6 803
76
6 727
36
36

15 687

18 713

Rozvaha k 31. 12. 2018

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let
B. Cizí zdroje celkem
I. Dlouhodobé závazky celkem
II. Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Daň z příjmu
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění
Ostatní přímé daně
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
III. Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období

Pasiva celkem
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Stav
k prv. dni
účet. obd.
13 627
11 598
11 132
466
2 029
477

Stav
k posl. dni
účet. obd.
14 364
12 633
11 983
650
1 731
397

0

0

1 552

1 334

2 060
1 750
310
45
0
0
0
0
0
0
0
0
196
69
0
0

4 349
1 400
2 814
119
0
0
0
1 286
715
152
0
0
476
66
135
135

15 687

18 713

Činnosti

NÁKLADY

hlavní

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek
II. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
Daň silniční
Daň z nemovitosti
Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv
a opravných položek celkem
Odpisy dlouhodob.nehm. a hm. majetku

Náklady celkem

hospodářská

celkem

29 286
3 680

4
4

29 290
3 684

3 680

4

3 684

1 859
880
38
68
873
22 695
16 630
5 605
78
382
0
61
0
0
61
255
0
255

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 859
880
38
68
873
22 695
16 630
5 605
78
382
0
61
0
0
61
255
0
255

736

0

736

736

0

736

29 286
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4 29 290

Činnosti

VÝNOSY

hlavní

B. Výnosy
I. Tržby za vlastní výkony za zboží celkem
Tržby z prodeje služeb
II. Ostatní výnosy celkem
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
III. Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje dlouh.nehm. a hm.maj.
IV. Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)
V. Provozní dotace celkem
Provozní dotace

29 676
16 310
16 310
546
2
265
279
34
34
113
113
12 673
12 673

Výnosy celkem

29 676

C. Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmu

D. Výsledek hospodař. po zdanění

hospodářská

celkem

11
5
5
6
0
0
6
0
0
0
0
0
0

29 687
16 315
16 315
552
2
265
285
34
34
113
113
12 673
12 673

11 29 687

390
0

7
0

397
0

390

7

397

Výsledky hlavní a hospodářské činnosti jsou ověřovány auditorem a na
naši činnost dohlíží Rada charity a Revizní komise při Charitě Kyjov, úřady
státní správy, samosprávy a další.
V roce 2018 byl vykázán zisk ve výši 397 tis. korun.
Přehled zpracoval:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Ing. Petra Goliášová, ekonom
Palackého 194, 697 01 Kyjov
518 613 190
petra.goliasova@kyjov.charita.cz
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
Charita Kyjov, třída Palackého 194/30, Kyjov 697 01
Výrok auditora
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Charity Kyjov (dále také „Společnost“)
sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku
a ztráty, za rok končící 31. 12. 2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1
přílohy této účetní závěrky.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Charita
Kyjov k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018
v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky
pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené
souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji
popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech
a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na „ Společnosti“ nezávislá
a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní
informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.
Ostatní informace
Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a zprávu
auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti.
Výrok auditora k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydávám žádný
zvláštní výrok. Přesto je však součástí povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se
s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve
významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či znalostmi auditora o účetní jednotce
získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními
předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na
základě provedených prací zjistím, že tomu tak není, jsem povinna zjištěné skutečnosti uvést v této
zprávě.
V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistila.
Odpovědnost ředitele „Společnosti“ za účetní závěrku
Ředitel „Společnosti“ odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu
s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro
sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel „Společnosti“ povinen posoudit, zda je „Společnost“ schopna
nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího
nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou
případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení „Společnosti “ nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou
reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Cílem auditora je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující jeho
výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu
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s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou
(materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za
významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit
ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat během celého
auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mojí povinností:


Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat
dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že
neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší ne ž
riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí
podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení
nebo obcházení vnitřních kontrol.



Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem „ Společnosti “ relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli
abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.



Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a
informace, které v této souvislosti ředitel „ Společnosti “ uvedl v příloze účetní závěrky.



Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální)
nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost
„Společnosti“ nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota
existuje, je mojí povinností upozornit v mojí zprávě na informace uvedené v této souvislosti v
příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok.
Závěry auditora týkající se schopnosti „Společnosti“ nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních
informací, které jsem získala do data mojí zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky
mohou vést k tomu, že „Společnost“ ztratí schopnost nepřetržitě trvat.



Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Mojí povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a
o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků
ve vnitřním kontrolním systému.

Ing. Jarmila Petráňová
Močidla 368
688 01 Uherský Brod
Oprávnění KAČR č. 1578
Datum zprávy auditora: 24. 5. 2019
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domácí zdravotní péče



domácí hospicová péče



pomoc při osobní hygieně



osobní asistence



pomoc v domácnosti



rozvoz obědů



pobyt v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích



služby v DPS Svatobořice-Mistřín a okolí



pastorace



půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek



občanské poradenství (odborné sociální poradenství)



besedy a přednášky o problematice drogových a jiných závislostí



poradenská činnost v kontaktním centru



poradenská činnost pro rodiče a rodinné příslušníky



program služeb v terénu pro uživatele drog



setkávání lidí s onkologickým onemocněním v C-klubu



aktivní a bezpečné trávení volného času mladých lidí v klubu Bárka



humanitární pomoc
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Poděkování
Srdečně děkujeme všem institucím, firmám, dobrovolným
spolupracovníkům, členům Charitní rady a Revizní komise i všem
příznivcům, sponzorům a dárcům, kteří v roce 2018 jakýmkoliv způsobem
podpořili činnost Charity Kyjov.
Děkujeme Farnosti Kostelec za bezplatný pronájem prostor pro uskladnění
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
Dotace a jiné finanční prostředky poskytli:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR,
Úřad vlády - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
Jihomoravský kraj, Město Kyjov, Město Veselí nad Moravou,
obce Čeložnice, Domanín, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Labuty, Milotice,
Moravany, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Svatobořice-Mistřín, Syrovín,
Těmice, Vacenovice, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice a Žeravice.
Na sociální automobil přispěli:
PLASTY-KO s.r.o., Sokolská 374, Kobylí, Charita Kyjov, Palackého 194/30,
Kyjov, ERI-TRADE s.r.o., Syrovín 64, Těmice u Hodonína, A studio group,
spol. s r.o., Nerudova 1339/579 Kyjov, GAMA OCEL, spol. s r.o.,
Bratislavská 406/4, Hodonín, MYKOL spol. s r.o., Tyršova 143/7, Kyjov,
Josef Svitálek, Drahy 592, Vracov, PRESIZA s.r.o., Na Záhonech 1367,
Kunovice, WIKY, spol. s r.o., Svatoborská 395/97, Kyjov, ESCO OAK
SAWMILL, s.r.o., Blatenská 267, Radomyšl , C.S.O. spol. s r.o., Velehradská
1953, Staré Město, SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České
Budějovice, Ing. Jiří Kotača, Blatnice pod Svatým Antonínkem 843, Blatnice
pod Svatým Antonínkem, EKOR, s.r.o., Havlíčkova 1398/49a, Kyjov,
Zemagro, spol. s r.o., Strážovice 205, Strážovice, GEMAX s.r.o., Javůrek 8,
Javůrek, KOVO - PLAZMA s.r.o., Běly Pažoutové 980/30, Brno, Michal
Kobliha, Východní 256, Cerhenice , J-VST, s.r.o., Ulrychova 908/67, Brno,
MONTGAS, a.s., U Kyjovky 3953/3, Hodonín, Prima stavebniny s.r.o.,
Masná 403/110, Brno-Trnitá, ILABO, spol. s r.o., Boršovská 2591/71, Kyjov,
Optika Petrů s.r.o., Lidická 1131/7, Kyjov, ČSAD Kyjov Servisní a.s.,
Boršovská 2228/5, Kyjov, NAREX Ždánice, spol. s r.o., Městečko 250,
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Ždánice, Teplárna Kyjov, a.s., Havlíčkova 180/18, Kyjov, STK Kyjov s.r.o.,
Boršovská 2622/91, Kyjov, VBF s.r.o., Boršovská 2614/75, Kyjov
Finanční, materiální a jiné dary poskytli:
MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou; KVART Marian s.r.o. Dolní Bojanovice;
AVX Czech Republic, a.s. Bzenec; A. P. O. cz, spol. s r.o. Kyjov; Obec Labuty;
Římskokatolická farnost Milotice; Ing. Jindřich Kouřil Kyjov; Pivovar Svijany
a.s.; Pivovar Starobrno a.s., Ing. Jana Bačíková DiS., Vacenovice; Vinařství
Josef Dufek Svatobořice-Mistřín; Vinařství Stanislav Žůrek Žeravice;
Vinařství Štěpán Maňák Žádovice a dále nejmenovaní dárci v celkové výši
56 005 korun.
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MAPA TERITORIÁLNÍ PŮSOBNOSTI
CHARITY KYJOV
Charita Kyjov poskytuje své služby uživatelům ve 23 obcích
začleněných do 12 farností kyjovského děkanátu:

Hlavní poskytovatelé finanční pomoci – pokračování:

Obec Skoronice

Obec Vřesovice

Obec Čeložnice

Obec Hýsly

Obec Syrovín
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Obec Kelčany

Obec Labuty

Obec Skalka
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