CHARITA KYJOV

Výroční zpráva

za rok 2001

Žádná spravedlnost, která nerespektuje sídlo lidské
důstojnosti – lidskou svobodu, není hodna člověka.
Michael Novak

Charita Kyjov
Palackého 194, 697 01 Kyjov

e-mail: kyjov@caritas.cz

telefon: 0629/612765
IČO: 44164114

fax: 0629/613190

DIČ: 310-44164114

Číslo účtu: 1441853329/0800

Vážení přátelé,

přes všechny problémy, se kterými se při své práci setkáváme,
jsme rádi, že můžeme pomáhat těm, kteří pomoc skutečně potřebují.
Přitom jsme si plně vědomi, že bez pomoci celé řady příznivců
charitního díla by to nebylo možné. Všem těm, kteří se jakýmkoliv
způsobem na naší činnosti podíleli, proto upřímně děkujeme.
Charita Kyjov se snaží zajistit služby nejen ve vysoké odborné
kvalitě a v požadovaném rozsahu, ale i s lidským přístupem. Přesto
nerovné ekonomické podmínky státních a obecních subjektů na
jedné straně a nestátních na straně druhé se ve svých důsledcích
odráží i v znevýhodnění klientů nestátních organizací, tedy i klientů
Charity Kyjov.
Nárůst počtu našich klientů a především rozsahu práce je přitom
velmi výrazný, protože stále více občanů potřebuje péči, kterou
poskytujeme.
Prostřednictvím této výroční zprávy chceme všem, kteří naše
služby potřebují, kteří nás v naší práci podporují i těm, kteří se
z jakéhokoliv důvodu o naši činnost zajímají, umožnit, aby získali
základní přehled nejen o naši práci na jednotlivých úsecích, ale
také o hospodaření Charity Kyjov v roce 2001.

Ing. Pavel Hofírek
ředitel Charity Kyjov

Organizační struktura
Charity Kyjov
Charita Kyjov je součástí Sdružení Česká katolická charita,
která je sdružením diecézních a arcidiecézních Charit. Jednou
z nich je i Arcidiecézní charita Olomouc. Podle stanov jsou
základními složkami Arcidiecézní charity Olomouc farní a oblastní
Charity. Charita Kyjov je oblastní, protože je ustanovena pro více
farností.
Vzhledem k tomu, že se dobrovolná činnost rozrostla tak, že si
již vyžadovala profesionální zaměstnance, získala v roce 1992
Charita Kyjov právní subjektivitu a v jejím čele stojí statutární
zástupce - ředitel, který je jmenovaný arcibiskupem olomouckým.
Závažná rozhodnutí ředitele jsou podmíněna souhlasem rady
charity, která je ustavena prezidentem Arcidiecézní charity
v Olomouci na dobu dvou let.
Revizní komise Charity Kyjov je jmenována radou charity
rovněž na dobu dvou let.

Rada Charity Kyjov

předseda: Ludmila Robková (Kyjov)
členové: Blanka Bábíčková (Vacenovice), Mgr. Jiří Berka (Kyjov),
Marie Chudíčková (Vracov), Ing. Stanislav Jakša (Kyjov),
Ladislava Kristová (Milotice), Monika Kytková (Bzenec),
Květoslava Motáňová (Kyjov), Anna Valterová (Žeravice),
Ing. Libuše Jedovnická (Svatobořice-Mistřín)

Vedení Charity Kyjov

ředitel:
Ing. Pavel Hofírek, CSc.
zástupce: Helena Žáčková
členové: Eva Hübschtová
Zdeněk Hochman
Jarmila Řihánková

Ošetřovatelská a pečovatelská služba v domácnostech
( CHOPS )
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba je nestátní
zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní služby na úseku
ošetřovatelství a sociálních služeb v domácnostech klientů.
Tým pracovníků pod vedením vrchní sestry je sestaven ze
zdravotních sester, rehabilitační pracovnice a pečovatelek. Středisko
poskytuje služby v oblasti:
ošetřovatelské - aplikace injekcí, kontrola zdravotního stavu,
převazy bércových vředů, ošetření proleženin
rehabilitační - léčebná rehabilitace po úrazech, cévních
mozkových příhodách, neurologických
onemocněních apod.
a pečovatelské - péče o domácnost - úklid, nákup, osobní
hygiena,
dovážka obědů.
Služby zajišťujeme 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

V roce 2001 jsme poskytli služby 378 klientům, kterým jsme
rozvezli 9.025 obědů, provedli 11.885 výkonů pečovatelských a
10.977 výkonů ošetřovatelských. K práci využíváme 5 osobních
automobilů, z toho jeden na rozvoz obědů.

Z příjmů Tříkrálové sbírky 2001 jsme pořídili nová klozetová křesla
a invalidní vozíky. Polohovací postele, invalidní vozíky, klozetová
křesla, podložní mísy a chodítka je možné si na středisku půjčit.

Ošetřovatelská péče v domácnostech klientů je hrazena
prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Pečovatelská péče je
částečně hrazena samotnými klienty dle platné vyhlášky a částečně
pak z příspěvků Ministerstva práce a sociálních věcí, MěstÚ
Kyjov, OÚ Svatobořice-Mistřín a z výtěžku Tříkrálové sbírky.
Pracovníci se průběžně vzdělávají, především v oborech
gerontologie a geriatrie, protože našimi klienty jsou nejčastěji staří
a nemocní lidé a lidé handicapovaní.
Spolupracujeme s praktickými lékaři, s Pečovatelskou službou
města Kyjova, sociálním odborem Okresního úřadu v Hodoníně, s
nemocnicí v Kyjově, se Střední zdravotnickou školou v Kyjově.
V našem zařízení umožňujeme vykonávat praxi studentům
vysokých škol, Střední zdravotnické školy a Středního odborného
učiliště.
Kontaktní adresa: Kyjov, Palackého 194

telefon: 0629/612765

Eva Hübschtová – vrchní sestra

Dům pokojného stáří v Čeložnicích
( CHDPS)
V Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích se snažíme
vytvořit starším občanům příznivé prostředí "rodinného typu" pro
důstojné prožití podzimu života. Naše zařízení slouží 23
obyvatelkám, které bydlí převážně na dvoulůžkových pokojích.
V domově je o klienty postaráno 24 hodin denně, vaří se přímo v
zařízení a pere se ve vlastní prádelně. Do domova pravidelně zajíždí
lékař a rehabilitační sestra. Celkový provoz je obdobný jako v
domovech důchodců. Platby obyvatelek domova jsou v souladu s
odpovídajícími předpisy.

Personál domova v Čeložnicích tvoří vedoucí domu, vrchní
sestra, 5 pečovatelek, 3 kuchařky, 2 uklízečky a topič - údržbář.
Celkový chod zařízení je zabezpečován příjmy z vlastní činnosti,
dotacemi Ministerstva práce a sociálních věcí a dary drobných
dárců.

V roce 2001 se nám podařilo vyměnit 13 postelí za polohovací,
které umožňují lepší obsluhu a zvyšují pohodlí obyvatelek. Část
domova se nám podařilo vybavit novými skříněmi a židlemi. Tím se
pokoje staly útulnějšími a příjemnějšími.

V rámci aktivizace klientů společně i individuálně cvičíme
s rehabilitační sestrou a snažíme se vytvořit podmínky pro koníčky
a záliby obyvatel. Duchovním obohacením jsou návštěvy kněze
k osobním setkáním či sloužení bohoslužeb. Potěchou našich
klientů jsou návštěvy starostů obcí při příležitosti životních jubileí
jejich bývalých spoluobčanů.
Naše poděkování patří MPSV a všem, kteří pomáhají finančními
nebo věcnými dary
Kontaktní adresa : Charitní dům pokojného stáří, Čeložnice 133
696 51 Kostelec u Kyjova
telefon : 0629/617423
Zdeněk Hochman – vedoucí domova

Podzim života
Cílem tohoto projektu je zkvalitnit vybavenost Charitního domu
pokojného stáří v Čeložnicích a zlepšit podmínky pro ošetřování a
rehabilitaci obyvatel v jejich nemohoucnosti, po úrazech a v
terminálním stádiu.
V roce 2001 se nám podařilo díky tomuto projektu domov
vybavit dalšími dvěma elektrickými polohovacími postelemi
s příslušenstvím a antidekubitárními matracemi. Lepší vybavení
slouží k dokonalejšímu ošetřování a prevenci proleženin, pro pocit
bezpečí a lepší pohodlí klientů. Dále jsme zakoupili elektrický
zvedák do vany pro snadnější a šetrnější hygienu imobilních a těžce
se pohybujících obyvatel.

Projekt "Podzim života" byl uskutečněn díky finanční podpoře
Ministerstva zdravotnictví a MěstÚ Kyjov.
V realizaci projektu chceme pokračovat i v roce 2002
opětovným
pořízením
polohovacích
postelí
s veškerým
příslušenstvím.
Zdeněk Hochman – vedoucí projektu

Asistenční služba dítěti
Cílem projektu je umožnit jednomu postiženému dítěti výuku na
Základní škole ve Svatobořicích-Mistříně, přispět k začlenění dítěte
mezi jeho vrstevníky a vytvořit předpoklady pro snadnější zařazení
do společnosti v dospělém věku. Plánovaný cíl se nám doposud daří
realizovat, postupně vedeme dítě k větší soběstačnosti při plnění
školních úkolů (zvláště při psaní a čtení).

S pomocí osobní asistentky dítě navštěvuje již druhým rokem
základní školu, zapojuje se do společných her v tělesné výchově i v
jiných předmětech. K rozvoji osobnosti dítěte přispívá i to, že má
možnost se účastnit všech akcí pořádaných školou.
Projekt byl podpořen z prostředků veřejné sbírky "Pomozte
dětem!", organizované společně Českou televizí a Nadací rozvoje
občanské společnosti. Asistenční služba dítěti byla realizována také
díky významnému finančnímu příspěvku z prostředků Tříkrálové
sbírky.
Ing. Pavel Hofírek

Centrum prevence

Centrum prevence při Charitě Kyjov zahájilo svoji činnost v roce
1999. Zaměřujeme se zde na sekundární a primární prevenci
drogové závislosti v rámci kyjovského regionu.

V oblasti sekundární prevence se věnujeme experimentující
mládeži, rodičům a příbuzným drogově závislých. Jedná se
především o individuální drogové poradenství, spočívající
v předávání objektivních informací týkajících se zneužívání
návykových látek. Informace jsou předávány také formou
přednášek, určených jak pro rodiče, tak pro žáky a studenty na
základních a středních školách. Přednášky jsou zaměřeny na
možnosti předcházení drogové závislosti, příznaky užívání drog u
dětí, rizika zneužívání návykových látek aj.
V rámci primární prevence jsme rozšířili nabídku bezplatných
kroužků volnočasových aktivit pro děti ze základních a středních
škol. Práce s těmito skupinami mládeže je orientována na
terapeutické aktivity potřebné k rozvoji individuálních zájmů a
schopností, posilování osobní odpovědnosti, sebevědomí a v
neposlední řadě na pozitivní realizaci osobnosti člověka.

Zájemcům o drogovou problematiku z řad laické i odborné
veřejnosti zprostředkováváme také odbornou literaturu a
videokazety o drogové závislosti.

Statistická data za rok 2001
Počet kontaktů s klienty
Počet klientů
Počet uskutečněných přednášek

1670
97
18

Centrum prevence uspořádalo v minulém roce dvě divadelní
představení herce Vítězslava Marčíka určené jak pro děti, tak pro
dospělé a koncert Sváti Karáska, spojený s výstavou prací
kyjovských výtvarníků.

Velmi úspěšný byl také volnočasový víkend v Haluzicích,
určený pro děti z kyjovských základních škol, zaměřený na
sportovní a výtvarné aktivity.
Projekt byl finančně podpořen MPSV, MěstÚ Kyjov a
z prostředků Tříkrálové sbírky.
Kontaktní adresa: Kyjov, Palackého 194

telefon: 0629/611589

Mgr. Jana Skoumalová – vedoucí projektu

Kontaktní centrum
Centrum se zabývá sekundární a terciální prevencí drogových
závislostí, zaměřuje se tedy na pomoc lidem experimentujícím
s drogami, drogově závislým a jejich rodinám.
Práce K-centra vychází z tzv. programu harm reduction (redukce
škod), který se zaměřuje na minimalizaci rizik spojených s užíváním
drog. Jedná se především o zdravotní rizika (nakažení HIV,
žloutenkou B,C, absces, flegmóna a další infekční choroby) a
sociální rizika (ztráta bydlení, zaměstnání, izolace od společnosti,
trestná činnost apod.). Snížení těchto rizik ulehčí v budoucnu
drogově závislému, v případě jeho rozhodnutí pro abstinenci,
zařazení do společnosti a jeho léčba bude efektivnější a finančně
méně nákladná.

V rámci centra poskytujeme následující služby: kontaktní práce,
krizová intervence, zdravotní, sociální, hygienický a potravinový
servis, výměnný program injekčního materiálu, poradenství, terénní
práce a ženské programy.
V roce 2001 vzrostla výměna injekčního materiálu o 60% oproti
roku 2000 a počet klientů vzrostl o 43,2 % (tj. o 69 klientů).
V průběhu roku 2001 se návštěvnost K-centra pohybovala mezi
10-15 klienty denně. Noví klienti přibývali především z řad
experimentujících mladistvých ve věku 14 - 18 let. V minulém roce

přibylo také klientů, u kterých jsme řešili problémy s policií a
soudy, u některých klientů došlo k výraznému zhoršení zdravotního
stavu.
Ke konci roku 2001 jsme ve Veselí n. Moravou zřídili odloučené
pracoviště K-centra, které nabízí poradenství, sociální a zdravotní
servis.

Základní statistická data za rok 2001
Počet klientů
222
Počet poskytnutých služeb
1 227
Počet vyměněných inj. setů
8 727
Počet klientů odeslaných na léčbu
11
Všechny služby nabízené Kontaktním centrem jsou poskytovány
zdarma. Služby které nevyžadují uvést jméno a příjmení anonymně.
Projekt byl finančně podpořen MPSV, MZd, MPK a MěstÚ
Kyjov.
Kontaktní adresa: Kyjov, Palackého 194

telefon: 0629/611589

Jarmila Řihánková – vedoucí centra

Tříkrálová sbírka 2001
Začátkem roku 2001, na slavnost Zjevení Páně - Tří králů,
byla opět realizována Tříkrálová sbírka na pomoc rodinám a lidem
v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla.
Prostřednictvím Charity Kyjov se v kyjovském děkanátu vydalo
do ulic 75 skupinek a v 19 obcích a městech vykoledovalo celkem
478 757,10 Kč. Zpět do Charity Kyjov bylo dáno k dispozici 212
435,49 Kč.

Finanční prostředky byly v Kyjově využity následujícím způsobem:
• 65 000,00 Kč byla podpořena realizace projektu CHOPS
• 3 724,30 Kč bylo poskytnuto zrakově postiženým
spoluobčanům v Kyjově na nákup speciálních optických lup
na čtení
• 32 711,19 Kč pomohlo projektu Asistenční služba
postiženému dítěti
• 17 000,00 Kč bylo vyčleněno na podporu činnosti centra
drogové prevence
• 56 000,00 Kč jsme použili na nákup rehabilitačních
pomůcek (pořízeny byly tři mechanické vozíky, osm WC
křesel a antidekubitární matrace)

•

38 000,00 Kč bylo využito na přímou pomoc sociálně
potřebným (částka byla rozdělena mezi 11 rodin a
jednotlivců).

Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní k lidskému trápení a
podpořili sbírku finančně, organizačně nebo morálně.
Celkový přehled o činnosti

Mimo již popsané projekty:
Charitní
ošetřovatelská a
pečovatelská služba, Charitní dům pokojného stáří Čeložnice,
Podzim života, Asistenční služba dítěti, Kontaktní centrum a
Centrum prevence vedou pověření pracovníci Charity Kyjov
bezplatně odbornou praxi studentů jak středních učilišť a škol, tak i
studentů vysokých škol.
V lednu 2001 pomáhala Charita Kyjov s organizací arcidiecézní
Tříkrálové sbírky, zapůjčovala dle potřeby rehabilitační pomůcky,
poskytovala bezdomovcům a dalším lidem v tísni jídlo, oblečení a
umožňovala jim provedení osobní hygieny.
Dotace na projekty

 Ministerstvo práce a sociálních věcí přispělo na projekty
CHOPS, CHDPS, Kontaktní centrum a Centrum prevence.
 Ministerstvo zdravotnictví přispělo na projekty Kontaktní
centrum a Podzim života.
 Meziresortní protidrogová komise přispěla na realizaci
projektu Kontaktní centrum.
 MěstÚ Kyjov přispěl na projekty CHOPS, Centrum
prevence, Kontaktní centrum a Podzim života
 Obecní úřad Svatobořice-Mistřín podpořil činnost CHOPS
 Z prostředků veřejné sbírky "Pomozte dětem!" organizované
Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti byl
podpořen projekt Asistenční služba dítěti

Hospodaření v roce 2001

Přehled o příjmech
Kč

Platby

- zdravotních pojišťoven

- klientů za služby v domácnosti

%

2 637 859

33,97

252 730

3,25

878 908

11,32

- klientů za služby v zařízení Charity

1 317 540

16,97

Dotace

4 879 963

62,83

232 000

2,99

- ostatní

- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Ministerstvo zdravotnictví

- Meziresortní protidrogová komise
- Úřad práce Hodonín
- Městský úřad Kyjov

- Obecní úřad Svatobořice-Mistřín
- NROS - "Pomozte dětem"
Ostatní příjmy

- z tuzemských sbírek
- od jednotlivců
- ostatní

PŘÍJMY CELKEM

188 681

3 706 600

428 000

243 227

227 000

10 000

33 136

2,43

47,72
5,51
3,13
2,92
0,13
0,43

248 841

3,20

39 633

0,51

135 427

73 781
7 766 663

1,74
0,95
100,00

K 31.12.2001 měla Charita Kyjov 37 pracovníků, přepočtený
počet pracovníků v roce 2001 činil 30,51.

Hospodaření v roce 2001

Přehled o výdajích
Kč

Provozní výdaje

- spotřeba materiálu
- spotřeba energie
- spotřeba PHM

- opravy a udržování
- cestovné

3 472 461

43,57

285 608

3,58

1 989 693

147 983

- zákonné sociální a zdravotní pojištění
- zákonné sociální náklady
- ostatní sociální náklady
VÝDAJE CELKEM
Rozdíl příjmů a výdajů

3,41

41 629

- odpisy

- mzdové náklady

1,65

271 678

535 246

Osobní náklady

24,96

131 863

- ostatní služby

- daně, pojištění, poplatky

%

0,52
6,72

68 761

0,86
1,86

4 498 068

56,43

1 128 229

14,16

3 301 688

41,42

34 738

0,44

33 413
7 970 529

0,42
100,00

-203 866

Každý rok se provádí audit účetní uzávěrky Charity Kyjov.
Helena Žáčková - účetní

Služby, které Vám může Charita Kyjov poskytnout
• rozvoz obědů
- klienti se podílí na úhradě nákladů
- informace u vrchní sestry
• pečovatelská služba v domácnostech

- poskytuje se dle potřeby a požadavků klientů za částečnou
úhradu nákladů

- požadované služby je nutné dohodnout s vrchní sestrou

• ošetřovatelská služba v domácnostech (zdravotní péče)
- o tento typ služby je nutné žádat svého ošetřujícího lékaře
- služby poskytují kvalifikované zdravotní sestry
- náklady za služby klient nehradí
• zapůjčení rehabilitačních pomůcek
- po dohodě s vrchní setrou

• pobyt v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích
- na základě písemné žádosti klientek
- platby za pobyt jsou v souladu s platnými předpisy
- informace u vedoucího domu v Čeložnicích nebo u
vedení
Charity Kyjov
• besedy o problematice drogové závislosti

- na základě požadavků obcí, škol či dalších organizací
nebo společenství

• poradenská činnost v kontaktním centru
- v úředních hodinách nebo na základě telefonické dohody
• využití volného času mládeže
- činnost v zájmových kroužcích
• půjčovna knih
- po vzájemné dohodě

Jak můžete i Vy pomoci prostřednictvím
Charity Kyjov potřebným spoluobčanům
Charita je projev milosrdné, praktické lásky k bližnímu, a je
proto tvořena všemi lidmi, kteří takovou lásku projevují.
Neevidovaným členem velké charitní rodiny se tak stáváte na
základě svých činů, a ne na základě slov nebo písemné přihlášky.

Nejvyšší hodnotu mají ty činy, o kterých téměř nikdo neví. Ve
velkém množství případů je ale nezbytné zvolit i cestu viditelných
činů. Charita nezbytně potřebuje dobrovolné spolupracovníky,
ochotné poskytnout různou pomoc. Potřebujeme dobrovolníky, kteří
budou navštěvovat naše klienty v Charitním domě pokojného stáří v
Čeložnicích, kteří pomohou na úseku pečovatelské služby, kteří
pomohou při různých jednorázových akcích. Nabídku vašich služeb
budeme evidovat a podle potřeby se na dobrovolné spolupracovníky
obrátíme.
Jsme si vědomi skutečnosti, že ne každý může pomoci formou
práce nebo odborné rady, proto připomínáme, že s velkou vděčností
přijmeme i Vaše finanční dary nebo modlitby.
Upozorňujeme, že dary poskytnuté Charitě Kyjov lze odečítat ze
základu daně, a to jak u fyzických, tak i u právnických osob.
Příspěvkové konto: 1441853329/0800

Poděkování za podporu charitního díla
V průběhu roku 2001 obdržela Charita Kyjov finanční
příspěvky (nebo jinou podporu) od následujících sponzorů:
Bůžková Zdenka
Co-star s.r.o.
Fiala Jaroslav
Juračka František
Městský úřad
Navrátil Rudolf
Obecní úřad
Perný Jan
Selucký Oldřich
Šťastná Marie
Tesařík Jiří, Ing.
WIKY s.r.o.

Kyjov
Kyjov
Kyjov
Kyjov
Kyjov
Kyjov
Svatobořice-Mistřín
Hýsly
Praha
Kyjov
Kyjov
Kyjov

Dále děkujeme:
- všem dárcům za příspěvky u vánočního stromu
- všem členům charitní rady a revizní komise Charity Kyjov
- dárcům, kteří si nepřejí být jmenováni
- všem těm, kteří mysleli na charitní dílo ve svých modlitbách

＊
Ať ten, kdo má nějaké nadání, dbá, aby nezůstalo skryto;
ať ten, kdo má hojnost, v sobě probudí milosrdenství a štědrost;
ať se ten, kdo je zručný v zařizování a obstarávání
různých záležitostí, vynasnaží podělit o využití a užitek
z této schopnosti se svým bližním.
Sv. Řehoř Veliký

