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Ruce chtějí uchopit
zadržet – ale všechno se rozplývá, stárne, všechno pomíjí.
To co chci udržet mezi sevřenými prsty, se rozpadá tím rychleji.
Dej, abych úzkostlivě nepečoval, ale velkoryse dával.
Zůstává jen jediné – darující láska.

Vážení přátelé,

prostřednictvím výroční zprávy vám chceme poskytnout informace o naší
činnosti v uplynulém roce 2003. Tímto způsobem chceme také všem, kteří
naši činnost podpořili, upřímně poděkovat. Velmi si vážíme i pomoci mnoha
dospělých koledníků a stovek dětí, při organizaci a uskutečnění Tříkrálové
sbírky. Prostřednictvím této sbírky bylo možné realizovat pomoc rodinám a
lidem v tísni u nás i v zahraničí a podpořit charitní dílo.
Charita je projev milosrdné, praktické lásky k bližnímu, a je proto tvořena
všemi lidmi, kteří takovou lásku projevují. Navzdory skepsi řady lidí při
hodnocení stavu naší společnosti je třeba vidět i pozitivní změny, které se
projevují v myšlení mnohých. Oproti předcházejícím letům narostl počet těch,
kteří finančně, nebo i jinak, podpořili dílo Charity Kyjov. Je téměř
neuvěřitelné, že se nám v loňském roce podařilo, i bez státních či krajských
dotací, vybudovat v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích výtah
v hodnotě větší než 600 tisíc Kč. A jsme rádi, že k pozitivním změnám
v přístupu k potřebám spoluobčanů postupně dochází i u představitelů obcí a
organizací.
Víme, že bez finančních dotací od státu a kraje a bez vás mnohých by
nebylo možné naplňovat naše poslání – pomáhat těm, kdo se bez pomoci
druhých neobejdou.
Ing. Pavel Hofírek
ředitel Charity Kyjov
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Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba (CHOPS)

realizátor projektu: Eva Hübschtová
kontaktní adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon:
518 612 765, e-mail: chops.kyjov@caritas.cz

Již 12 let pracuje v Kyjově Charitní ošetřovatelská a pečovatelská
služba. Jak z názvu vyplývá, jde o dvě různé služby, které však spolu
úzce souvisejí a spolupracují.
Jednak jde o službu ošetřovatelskou, to je domácí péči (home care),
ve které pracují zdravotní sestry a rehabilitační pracovnice. Tato služba
je velice úzce spojena spoluprací se všemi praktickými lékaři v Kyjově
a blízkém okolí. Podle zdravotního stavu se mohou naši klienti
dohodnout se svými lékaři o optimálním způsobu a místě léčby. Lékaři
mohou posoudit potřebnost a vhodnost případné léčby v domácím
prostředí. Obdobně je vhodné poradit se s lékaři na pokračování léčby
po propouštění z nemocnice do domácího ošetřování. Tato naše služba
je pak hrazena zdravotními pojišťovnami.

Práce zdravotních sester je velmi náročná a zodpovědná. Sestra musí
být schopna se samostatně rozhodovat v krizových situacích, které
mohou u nemocného nastat. Pro sestru je podstatné vzdělávání –
specializace v oboru ošetřovatelství v geriatrii, do kterého se promítají
téměř všechny medicínské obory. Sestry v Charitě procházejí kurzy
moderního ošetřování ran, péči o terminálně nemocné a další,
jednodenní i vícedenní vzdělávání. Ke své práci potřebují dále řidičské
oprávnění skupiny B, protože bez auta by nebylo možné zajistit
každodenní péči o všechny nemocné. Při své práci musí umět
komunikovat nejen s pacientem, většinou vyššího věku, ale také s jeho

příbuznými a s ošetřujícími lékaři. Podle potřeby je nutné nejen přesně
realizovat jejich ordinace, ale také je jasně informovat o zdravotním
stavu nemocného. Přitom je třeba si uvědomovat a plnit svou roli
obhájce práv pacienta.
S podobnými úkoly se setkává také rehabilitační pracovnice, jejímiž
pacienty jsou nejčastěji nemocní po cévní mozkové příhodě. U
některých může využít metodu podle Bobatha. Dále jsou to nemocní po
různých zlomeninách.
Našimi klienty jsou převážně lidé staří, a tak nemíváme mnoho
případů vyléčených, ale v naší práci nám přináší radost a uspokojení i
to, když můžeme být příbuzným ku pomoci a doopatrovat umírajícího
člověka v jeho domácím prostředí uprostřed svých nejbližších, se
starostlivou, individuální péčí.
Práce pečovatelek je zaměřená nejen na domácnost klienta, ale
také na péči o osobní hygienu, nákupy apod. Jejich služba je náročná
v plnění požadavků klientů, také většinou starších lidí, i jejich
rodinných příslušníků, zvláště při jejich protichůdných názorech.
Spokojenost klienta je pohlazením po duši každé pečovatelce a je to
hlavním cílem této služby.
Děkuji tedy všem, kteří se na této nelehké práci jakýmkoliv
způsobem podílejí, jak zaměstnancům Charity Kyjov, tak všem
praktickým lékařům v Kyjově a okolí, příbuzným našich klientů, na
kterých mnohdy leží největší břemeno péče o své blízké.
Nakonec několik čísel: v roce 2003 jsme měli celkem 195 klientů
v pečování a 313 v ošetřování. Naše pečovatelky provedli celkem 13
021 návštěv, ošetřovatelky pak 6 401 návštěv. Naše služby jsme
poskytli v obcích: Bukovany, Čeloznice, Hovorany, Hýsly, Kostelec,
Kyjov, Labuty, Milotice, Moravany, Ostrovánky, Skalka, Skoronice,
Svatobořice-Mistřín, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Vlkoš, Vracov,
Žádovice a Žeravice.
K práci využíváme 5 osobních aut. Služby zajišťujeme 7 dní v týdnu
24 hodin denně. V rámci střediska půjčujeme zdravotní a rehabilitační
pomůcky – polohovací postele, invalidní vozíky, klozetová křesla,
podložní mísy a různé typy chodítek.

Dům pokojného stáří v Čeložnicích ( CHDPS )
realizátor projektu: Zdeněk Hochman
kontaktní adresa: Čeložnice 133, 696 51 Kostelec u Kyjova
telefon: 518 617 423, e-mail: charita.celoznice@tiscali.cz
Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích poskytuje komplex
sociálních služeb seniorům, kteří nemohou ze zdravotních důvodů
pobývat ve svém vlastním domově.
Cílem našeho projektu, který slouží 23 obyvatelkám, je vytvoření
příznivého prostředí „rodinného typu“ pro důstojné prožití podzimu
života. Poskytování služeb vychází z individuálních potřeb a přání
obyvatel či jejich blízkých příbuzných a dle možností zařízení. O
klienty je postaráno 24 hodin denně, v domově se každodenně vaří a je
zde vlastní prádelna. Do zařízení pravidelně zajíždí lékař a rehabilitační
sestra. Platby obyvatelek jsou v souladu s odpovídajícími předpisy.

V rámci aktivizace nabízíme klientům možnost společného či
individuálního cvičení s rehabilitační sestrou a snažíme se vytvářet
podmínky pro rozvoj jejich koníčků a zálib. Možnost návštěvy kněze k
osobním setkáním či při pravidelných bohoslužbách se stávají
duchovním obohacením. Návštěvy starostů některých obcí při přáních k
životním jubileím jejich bývalých spoluobčanů či při jiných
příležitostech jsou potěchou našich klientů.

Personál charitního domova tvoří vedoucí, zdravotní sestry,
pečovatelky, kuchařky, uklizečky - pradleny a údržbář. Celkový chod
zařízení byl v roce 2003 zabezpečován především na základě příjmů z
vlastní činnosti a díky dotacím Ministerstva práce a sociálních věcí.
Jsme rovněž velmi vděční za dary drobných dárců.

Vybudování výtahu
V roce 2003 se nám podařilo díky prostředkům z tříkrálové sbírky a
díky sponzorům vybudovat a předat k užívání našim seniorkám dlouho
očekávaný výtah. Hlavními sponzory byly VETROPACK MORAVIA
GLASS, Město Kyjov a farnosti Kyjov a Kostelec.
Tato investice v celkové hodnotě 648 000,- Kč se stala milým a
velmi prospěšným dárkem k desátému výročí provozování Charitního
domu pokojného stáří v Čeložnicích.

Touto cestou znovu děkujeme všem, kteří se zasloužili o
vybudování výtahu a zabezpečili takto bezbariérový provoz domova.
Seznam všech dárců je uveden samostatně.

Centrum prevence – Nízkoprahový klub Wu-Wej
realizátor projektu: Jakub Koutný, Jarmila Řihánková
kontaktní adresa: Svatopluka Čecha 280, 697 01 Kyjov
telefon:
608 740 367
V průběhu roku 2003 prošlo centrum Prevence výraznou proměnou a
rozšířilo nabídku svých služeb. Byla zahájena činnost v nově
upravených prostorech pod názvem Nízkoprahový klub Wu-Wej.
V rámci jeho činnosti jsme se zaměřili především na mládež.
Klub nabízí mladým lidem jak bezpečný a otevřený prostor s volným
vstupem a minimálními vstupními pravidly k neformálnímu setkávání a
posezení u čaje a jiných nealko nápojů, tak možnosti aktivního trávení
volného času (keramika, výtvarné dílny, přednášky, výstavy, koncerty
atd). Nabídka zařízení je do značné míry prostředkem k navázání
kontaktu s mladými lidmi. Kontakt je založen na naslouchání,
akceptaci, reagování na potřeby mladých a je chápán jako nástroj
změny. Navození důvěry prostřednictvím kontaktu usnadní schopnost
návštěvníka požádat o pomoc či radu v problémové situaci.

Svým působením chce nízkoprahový klub pomoci mladým lidem
na cestě k dospělosti a přispět k jejich lepší orientaci v sobě samých,
v blízkém okolí i v širší společnosti. Tím pak působit v oblasti snížení
rizik sociálně-patologických jevů.

Všechny aktivity směřují k rozvoji tvořivosti, větší orientaci,
aktivitě, spolupráci u primární cílové skupiny. Nedocenitelnou pomocí
pro fungování klubu je zapojení dobrovolníků, kterých bylo v roce
2003 celkem 10. Díky podpoře těchto lidí můžeme klub udržet
v chodu.

Základní statistická data za rok 2003:
Průměrná denní návštěvnost klubu:
Celková návštěvnost klubu od
jeho otevření 23.10. do konce roku 2003:
Počet poradenství:
Počet přednášek / počet návštěvníků:

25
849

18
37 / 919

Pod záštitou klubu se uskutečnily dva týdenní tábory s účastí 60 dětí.

Projekt byl realizován především na základě dotací Ministerstva
práce a sociálních věcí a Jihomoravského kraje. Uvedené dotace spolu
s prostředky z tříkrálové sbírky byly použity na provoz klubu.
Na vybavení klubu byl schválen odborem školství Jihomoravského
kraje samostatný záměr, který byl dofinancován z prostředků Města
Kyjova. Dále byl v rámci prevence kriminality podpořen Ministerstvem
vnitra i společný projekt s Městem Kyjov určený rovněž na vybavení
klubu. Město Kyjov nám dále prostřednictvím Městského kulturního
střediska pronajalo prostory na činnost a výrazně přispělo na
rekonstrukci budovy. Bez pomoci všech výše uvedených by nebylo
možné projekt úspěšně realizovat.

Kontaktní centrum - víceúčelové lokální zařízení
realizátor projektu: Jarmila Řihánková
kontaktní adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon:
518 611 589, e-mail: kacko.kyjov@caritas.cz
„ …Často se lidé dívají na ty, kteří vstoupili do světa drog,
jakoby byli z “jiné planety“ jakoby do „této společnosti“ ani nepatřili
a je pro ně tak těžké jim porozumět,
že snadno odsoudí…
A přesto ti, kterým drogy zkřížily jejich životní cesty, jsou tady,
myslí, cítí a žijí mezi námi…
Jejich vnitřní svět je jak plný bolesti, nepochopení a neschopnosti
najít řešení,
tak i krásy, síly, touhy po štěstí, svobodě
a hledání si své cesty, té vlastní…“

K-centrum vzniklo v roce 1999 jako ambulantní nízkoprahové zařízení
určené především pro dlouhodobé uživatele drog. V současnosti naše zařízení
nabízí víceúčelové lokální programy a působí především v oblasti terciální
prevence. Model zařízení reaguje na posouzení drogového problému v
regionu a je kombinací standardních služeb, které jsou sestaveny podle
místních potřeb.
Základní ideou programu je pomoc lidem zasažených drogovou závislostí,
lidem, kteří jsou vznikem a rozvojem drogové závislosti ohroženi, jejich
příbuzným a blízkým, zvýšení informovanosti a orientace veřejnosti v této
problematice.
Aktivity zaměřené na část populace drogových uživatelů směřují zejména
k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik, spojených s užíváním drog tzv.
harm reduction (redukce škod), tedy především na složku biologickou a na
navázání kontaktu pro pozdější terapeutickou práci směřující k abstinenci.
Následná léčba je pak méně nákladná a většinou i efektivnější. Program
vychází z bio-psycho-sociálního modelu vzniku a rozvoje závislosti a
z rozvíjení konceptů „veřejného zdraví“.
Do programu mohou vstoupit všichni klienti bez ohledu na pohlaví, rasu,
náboženství, politické vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický
stav, bez ohledu na typ či způsob užívané látky.
Ke klientům přistupujeme individuálně, respektujeme jejich volbu,
oceňujeme a podporujeme abstinenci.

Kontaktní centrum nabízí tyto programy:
•
•
•
•

Program služeb přímo v Kontaktním centru - služby pro klienty a
poradenství pro rodiče a rodinné příslušníky
Program služeb na odloučených pracovištích v Dubňanech
(U zdravotního střediska 1542) a ve Veselí nad Moravou (Stolařská ulice
ul. 521)
Program služeb v terénu
Program specifické primární prevence a práce s veřejností

Základní statistická data za rok 2003:
Celkový počet klientů od počátku programu
Celkový počet klientů v roce (287 uživatelů drog +
55 rodinných příslušníků)
Počet nových klientů v roce
Celkový počet všech poskytnutých služeb
Počet vyměněných injekčních stříkaček

Počet klientů odeslaných do následné péče
Počet přednášek

393
342
106

5 347
14
373

31

42

Kontaktní centrum v roce 2003 finančně podpořili zejména:
•
•
•
•

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Jihomoravský kraj
Města Kyjov, Veselí nad Moravou, Dubňany a obec Milotice

Osobní asistence (OA)

realizátor projektu: Eva Hübschtová
kontaktní adresa:
Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon:
518 612 765
Osobní asistence je komplex služeb, jejichž cílem je pomoci člověku
se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta
ty úkony, které by udělal sám, kdyby nebyl postižen.
Naše charita zajišťuje osobní asistenci zaměřenou jednak na dítě
odkázané na invalidní vozík v důsledku dětské mozkové obrny, jednak
na dospělé klienty se zdravotním postižením také upoutané na invalidní
vozík.
U postiženého dítěte je asistentka k dispozici v době školní výuky i
při všech jiných školních akcích. Umožňuje tak dítěti absolvovat
základní školu ve svém sociálním prostředí a začlenit se do kolektivu
spolužáků.

U dospělých jde o poskytování osobní péče, pomoc při zajištění
chodu domácnosti a kontakt se společenským prostředím. Osobní
asistentky se střídají a navštěvují klienty 3 – 5x denně, večer i v sobotu
a neděli, podle jejich potřeb a požadavků.
Náklady na služby byly kryty z více zdrojů. Projekt finančně
podpořily Ministerstvo práce a sociálních věcí a obec Svatobořice –
Mistřín, část nákladů uhradili klienti.

Přehled hlavních služeb, které Charita Kyjov poskytuje
rozvoz obědů
pomoc v domácnosti
pomoc při osobní hygieně
zdravotní péči
osobní asistenci
zapůjčení rehabilitačních pomůcek
služby v DPS Svatobořice-Mistřín
pobyt v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích

besedy a přednášky o problematice drogové nebo jiné závislosti
poradenská činnost v kontaktním centru pro klienty
poradenská činnost pro rodiče a rodinné příslušníky
program služeb v terénu pro uživatele drog
setkávání onkologicky nemocných v C-klubu
aktivní trávení volného času mladých lidí v klubu Wu-wej

Tříkrálová sbírka
koordinátor sbírky: Mgr. Božena Bártová
kontaktní adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon:
518 612 765
Začátek roku 2003 byl v naší organizaci opět prodchnut atmosférou
tříkrálové sbírky, vyhlašované již tradičně SČKCH na pomoc rodinám
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla.
Díky ochotě dobrovolníků a příznivců kyjovské charity vyšlo do
ulic našeho děkanátu 172 tříkrálových skupinek. Štědrost široké
veřejnosti se projevila vybranou částkou ve výši 686 288,90 Kč.

Podle předem daných podmínek byla část finančních prostředků
určena na hospic na Sv. Kopečku u Olomouce a část na humanitární
pomoc. Charita Kyjov měla možnost napsat projekty na využití
325 887,74 Kč. Tyto finanční prostředky byly využity následovně:

•
•
•
•

190 000,00 Kč nám umožnilo realizovat přístavbu výtahu a
stavební úpravy v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích
55 000,00 Kč bylo použito na pomoc drogově závislým
prostřednictvím realizace projektu Kontaktního centra
částka 39 887,74 Kč byla využita na pomoc sociálně potřebné
mládeži podporou činnosti Centra prevence
41 000,00 Kč bylo rozděleno na přímou pomoc rodinám v naší
oblasti

Ke zdaru sbírky významně přispěly svou vstřícností příslušné
obecní a městské úřady, základní školy, skautské organizace, farní
společenství a velké množství dobrovolníků a příznivců charity.
Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli při
realizaci tohoto společného díla pro lidi v nouzi. Společně se tak učíme
pěstovat klima otevřenosti k potřebám druhých a tak vyznávat ve svém
srdci, že máme povinnost k Bohu, k sobě a k lidem.

Přehled o hospodaření v roce 2003 - náklady
(bez nákladů na investice)

Provozní - spotřeba materiálu
- spotřeba energie
- spotřeba PHM

- opravy a udržování

- cestovné

Kč

1 466 619

16,90

141 547

1,63

250 251

633 493
59 901

- ostatní služby

567 377

- jiné ostatní náklady

77 289

- daně a poplatky

- odpisy dlouhodobého majetku

%

2 544

154 779

2,88
7,30
0,69
6,54
0,03
0,89
1,78

Provozní náklady celkem

3 353 800

38,64

Osobní

3 839 366

44,24

111 836

1,29

- mzdové náklady

- zákonné sociální a zdravotní pojištění

- zákonné sociální náklady
- ostatní sociální náklady

1 328 832

45 272

15,31
0,52

Osobní náklady celkem

5 325 306

61,36

PŘÍJMY CELKEM

8 679 106

100,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

- 148 811

Přehled o hospodaření v roce 2003 - příjmy
(bez příjmů na investice)

Tržby

- od zdravotních pojišťoven

- od klientů za služby v domácnosti

- od klientů za služby v zařízení Charity

Kč

%

422 615

4,95

819 842

9,61

1 494 004

17,51

Tržby celkem

2 865 430

33,59

Dotace - Ministerstvo práce a sociálních věcí

4 741 000

55,58

150 000

1,76

- ostatní tržby

- Jihomoravský kraj
- Město Kyjov

- Město Veselí nad Moravou
- Město Dubňany

- Obec Svatobořice-Mistřín
- Úřad práce

128 969

170 000
50 000

50 000

30 000

153 970

1,51

1,99
0,59
0,59

0,35
1,80

Dotace celkem

5 344 970

62,66

Ostatní - úroky

23 160

0,27

146 992

1,72

- příspěvky a dary
- ostatní výnosy

Ostatní příjmy celkem
PŘÍJMY CELKEM

149 743

1,76

319 895

3,75

8 530 295

100,00

Základní ekonomické údaje k 31.12.2003
AKTIVA
tis. Kč

Stav majetkových účtů
Zásoby
Finanční účty
Pohledávky celkem
Náklady příštích období
Úhrn aktiv

3 247
21
1 436
398
49
5 151

PASIVA
tis. Kč

Vlastní jmění
Krátkodobé závazky celkem
Dohadné účty pasivní
Výnosy příštích období
Úhrn pasiv

4 430
513
198
10
5 151

Pracovníci Charity Kyjov
K 31.12.2003 pracovalo v Charitě Kyjov 37 pracovníků. Přepočtené
úvazky za rok 2003 – 32,05.
Úsek činnosti
Pečovatelská služba
Ošetřovatelská služba
CHDPS Čeložnice
Osobní asistence
Centrum prevence
Kontaktní centrum
Celkem

Počet pracovníků
7
5
14
3
2
6
37

Přepočtené úvazky
6,08
3,99
13,25
1,54
1,21
5,98
32,05

Seznam dárců na vybudování výtahu
v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích

Ing. Berka Pavel - Kyjov, Ing. Hofírek Pavel - Kostelec, Ing. Jakša Stanislav
– Kyjov, Ing. Košař Svatopluk – Kyjov, Ing. Kouřil Jindřich – Kyjov, Krist
Josef – Kyjov, Krýsová Františka – Čeložnice, Ing. Křížková Vladimíra Svatobořice-Mistřín, Luňák Petr – Skalka, Ing. Polášková Jarmila – Kyjov,
JUDr. Ronek Jiří – Kyjov, Rybová Renata – Kyjov, Řihánková Jarmila –
Kyjov, Ing. Sedlářová Radoslava – Kyjov, Snopková Marie – Čeložnice,
Sobek Jiří –Kyjov, Svozilová Scholastika – Čeložnice, Tauberová Radka –
Bzenec, Šalša Jaroslav – Kostelec, Zbořil Jan – Kyjov,
Žáková Anna - Kyjov
Farní úřad Kostelec, Farní úřad Kyjov, Město Kyjov, Obecní úřad Hýsly,
Obecní úřad Kostelec, Obecní úřad Sobůlky, Obecní úřad Žádovice, Mesing
Brno - jednatel Ing. Kúr Jan - Kyjov, Vetropack Moravia Glass
Seznam dárců na provoz Charity Kyjov

Mgr. Bártová Božena – Sobůlky, Böhmová Ester – Kyjov, Bůžková Zdenka –
Kyjov, Čmelík Pavel – Čeložnice, MUDr. Hojač Pavel – Kyjov, Holčíková
Kristýna – Čeložnice, Hübscht Bohumil - Kyjov, Judas František – Žádovice,
Krupanský – Hýsly, Ing. Křížková Vladimíra - Svatobořice-Mistřín, Marek –
Kyjov, Maršálková Marie – Kyjov, Míšová Marie – Čeložnice, Němeček
Jaroslav - Starý Podvorov, Pelikánová Ludmila – Hýsly, Polášková Marie –
Žádovice, Rybová Renata – Kyjov, Řiháková Marie – Svatobořice, Seďová
Antonie – Čeložnice, Výletová Libuše – Svatobořice, Zelinková Marie –
Kyjov, Delta Ždánice
Provozní dotace a příspěvky

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Rada vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, Jihomoravský kraj, Úřad práce Hodonín, Město Kyjov,
Město Dubňany, Město Veselí nad Moravou, Obec Svatobořice-Mistřín

Upřímně děkujeme všem institucím, firmám, sponzorům,
dobrovolným spolupracovníkům, členům charitní rady, členům revizní
komise, dárcům u vánočního stromu v Kyjově a všem příznivcům
Charity Kyjov za jakoukoliv pomoc.

