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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 

Vážení čtenáři, 

naprosto zásadní a klíčovou roli v poskytování sociálních služeb hraje a vždy hrát 
bude jejich financování. Po letech, kdy výše podpory byla určována snad jen 
snahou za každou cenu ušetřit, kde se dá, se zdá, že je tady konečně veřejný 
zájem o systémové a transparentnější řešení této problematiky. Vím, že na 
„potlesk“ i na hodnocení je po 1. roce zásadních změn v nastartovaném procesu, 
kdy rozdělování hlavního podílu dotací přešlo z Ministerstva práce a sociálních 
věcí na kraje, příliš brzy, ale s nově nastavenými pravidly v obecné rovině nelze, 
než souhlasit. I když nevěřím, že neziskovky jako např. Charita budou kdy ve 
smyslu financování rovnocennými partnery příspěvkových organizací krajů či 
měst, přesto si myslím, že dnes, kdy do procesu financování jsou zapojeny také 
kraje, obce s rozšířenou působností i jednotlivé územně samosprávné celky, jde o 
krok správným směrem. 

Prostředky na navýšení mezd pracovníků v sociální oblasti, o kterých se mluvilo už 
od podzimu 2014, jsme v poskytnutých dotacích opět nenašli, takže moji kolegové 
se mají opět celý rok na co těšit. Jsem rád alespoň za víceméně symbolickou 
jednorázovou odměnu, kterou jsem jim mohl přiznat před koncem roku. 

Přesto se nám v loňském roce podařilo něco, z čeho mám velkou radost a o co 
jsme dlouhodobě usilovali. Podařilo se nám zrealizovat náš - nebojím se říci 
strategický záměr - totiž koupi sousední nemovitosti (pozemek, jehož součástí je 
budova a zahrada), která do budoucna zajistí charitě možnost dalšího rozvoje. 
Koupi jsme hradili částečně z výtěžku Tříkrálové sbírky, částečně z vlastních úspor, 
vytvořených v předchozích létech. 

Druhou a poslední investicí v roce 2015 byl nákup ojetého vozidla Hyunday i10 
pro Pečovatelskou službu. Také tuto transakci jsme hradili z vlastních prostředků. 

Tím jsme vyčerpali veškerou svoji finanční rezervu, takže v nejbližších letech 
můžeme „v klidu“ přemýšlet nad tím, jak získanou nemovitost co nejlépe využít. 

Na sklonku minulého roku (ve vánočním období) jsme si vyzkoušeli do té doby pro 
nás novou aktivitu. Ve spolupráci s Jednotou, spotřebním družstvem v Hodoníně 
jsme v supermarketu Marina v Kyjově uspořádali sbírku potravinové pomoci pro 
lidi v hmotné nouzi, kteří nemají prostředky na nákup základních potravin, popř. 
pro lidi sociálně vyloučené. Výsledek této sbírky hodnotím jako zdařilý, protože 
nakupující se rozhodli věnovat potraviny v celkové hodnotě za cca 17 000,-Kč. 
Takto získané potraviny putovaly následně ke koncovým spotřebitelům, jimž byly 
rozdělovány ve spolupráci s Odborem sociálních věcí MěÚ Kyjov. S vědomím, že 
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jsme takto se všemi zúčastněnými partnery udělali dobrou věc a pomohli 
k důstojnějšímu prožití období vánoc desítkám, možná stovkám osob, budeme 
podobné aktivity zkoušet i v příštích letech. 

Také v loňském roce jsme se zapojili do projektu Arcidiecézní charity Olomouc 
„Vánoční balíček“, skrze který o vánocích našlo 334 dětských sirotků na Ukrajině 
pod vánočním stromečkem svůj dárek. „I když tuto akci pořádáme každoročně, 
stále nacházíme děti, pro které je to vůbec první dárek v životě. Radost v jejich 
očích, když rozbalují dárky, je nepopsatelná,“ říká P. Rostislav Strojvus, který má 
na starosti humanitární projekty Charity na Ukrajině. V rámci Charity Kyjov bylo 
obdarováno celkem 15 dětí. Po jednom balíčku připravili Charita Kyjov, Centrum 
pro rodinu Kyjov, Fatimský apoštolát Vacenovice a 12 jednotlivců (nebo rodin) 
z vacenovické farnosti. Všem srdečně děkujeme! 

Co se týče našich záměrů do budoucna, už jsem zmínil, že jsme nákupem sousední 
nemovitosti vyčerpali veškeré naše rezervy. Proto teď musíme nějaký ten rok 
počkat a přemýšlet, jak získaný prostor co nejefektivněji využít, Nemáme 
v podstatě vůbec žádné prostory k uskladňování kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek, chybí prostory k archivaci dokumentů, máme velmi stísněné prostory 
pro provozování některých stávajících služeb a také nedostatečný počet 
parkovacích míst pro služební vozidla. Námětů bude jistě mnoho… 

V příštím roce bychom ale chtěli dokončit zateplení a fasádu kaple ve dvorním 
traktu Charity. 

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. 

Děkujeme také kněžím kyjovského děkanátu, jejichž podporu vnímáme jako 
důležitou posilu a nedílnou součást naší práce. 

Nakonec chceme 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 

Vážení přátelé Charity Kyjov, 
chci Vás nejdříve pozdravit. 

Prožíváme Rok milosrdenství, který nám hovoří o milosrdenství Božím vůči 
nám, ale také o milosrdenství našem vůči druhým lidem. Takto stručně můžeme 
popsat obsah tohoto roku. Milosrdenství je projevem lásky. Charita je službou 
lásky, kterou uskutečňujeme vůči potřebným. Od počátku má církev  starost a péči 
o nemocné, chudé a potřebné. Nyní je tato starost znovu podtržena.  

Církev bude církví v tu chvíli, kdy bude uskutečňovat tuto službu, kterou ji Kristus 
svěřil.  

Chci poprosit charitu, aby takto svou  službu chápala a uskutečňovala. A zároveň ji 
to přát, aby byla mezi potřebnými prodlouženou rukou církve.  
A děkuji všem, kteří takto svou práci v charitě vnímají a těm, kteří ji podporují. 

P. Vladimír Mrázek 
děkan 

SLOVO PŘEDSEDY CHARITNÍ RADY 

Vážení a milí čtenáři, 

je mi potěšením poděkovat touto cestou panu řediteli Ing. Vladimíru Měchurovi, 
řediteli Charity Kyjov, všem zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří pracují anebo 
spolupracují v jednotlivých charitních sociálně-zdravotních zařízeních, sekcích a 
službách, které organizace nabízí.  

Díky jejich profesionální pomoci lidem v nouzi se v uplynulém období dostala 
činnost Charity Kyjov do většího povědomí společenské odpovědnosti.  

Myslím, že všichni za uplynulé období vytvořili a stále tvoří vzácné hodnoty, které 
člověka skutečně vzájemně sbližují. Jejich humanitární práce a blízkost člověku 
umí čím dál tím více rozlišovat mezi světem úspěšných a světem potřebných. 
Zařazením do světa potřebných tak vytváří Charita Kyjov prostor právě 
k takovému poděkování, a to k poděkování za úspěch.  

Pán Bůh jim všem za všechny jejich úspěchy zaplať! 

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. et Mgr. Jiří Bulíček, Ing. Petra 
Goliášová, Blažena Hanáková, Zdeněk Hochman, Ludmila Kloudová (do 31. 5.), 
Mgr. Jan Kvaltin, Marek Pelikán, Jarmila Švábová, Mgr. Michaela Zelinková, 
Helena Žáčková (do 30. 9.) 
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Pracovníci úseku 
(soc. pracovník, zdrav.sestry,  

pečovatelky, kuchařky, řidič…) 

 

Pracovníci úseku 
(osobní asistenti…) 

 

Pracovníci úseku 
(sociální a kontaktní pracovníci…) 

 

Pracovníci úseku 
(terénní a kontaktní pracovníci…) 

 

Pracovníci úseku 
(sociální a pedagogičtí pracovníci…) 

 

Pracovníci úseku 
(soc. pracovník, pečovatelky,…) 

 

Pracovníci úseku 
(sociální pracovník, pečovatelky,  

pracovníci pro rozvoz obědů) 

 
PEČOV. SLUŽBA SVAT. - MISTŘÍN 

vedoucí: Zdeněk Hochman 
 

CHDPS ČELOŽNICE 

vedoucí: Mgr. Jan Kvaltin 

OSOBNÍ ASISTENCE 

vedoucí: Bc. Martin Boček 

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 

vedoucí: Marek Pelikán 

OBČANSKÁ PORADNA 
vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Bulíček 

KONTAKTNÍ CENTRUM – 
VÍCEÚČELOVÁ DROGOVÁ SLUŽBA 

vedoucí: Jarmila Švábová 

TERÉNNÍ PROGRAMY 

vedoucí: Jarmila Švábová 

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ  
PRO DĚTI A MLÁDEŽ, Klub Wu-Wej 

vedoucí: Mgr. Michaela Zelinková 

REVIZNÍ KOMISE 
předseda 

Marie Kantoráková 

Pracovníci úseku 
(zdrav. sestry, fyzioterapeut…) 

 

Pracovníci úseku 
(zdrav. sestry, fyzioterapeut…) 

 

CHARITA KYJOV 
ŘEDITEL 

Ing. Vladimír Měchura 

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ SLUŽBA 

vedoucí: Blažena Hanáková 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KYJOV 

 vedoucí: Bc. Martin Boček 

C – KLUB 

Svépomocná skupina onkologicky 
nemocných 

vedoucí Věra Hofírková 

CHARITNÍ RADA 
předseda 

PaeDr. Petr Zábranský 

Pracovníci úseku 
(účetní…) 

ZÁSTUPCE ŘEDITELE 

Zdeněk Hochman 

OSTATNÍ AKTIVITY 
(humanitární pomoc, činnosti 

dobrovolníků…) 

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 

vedoucí Ing. Petra Goliášová 

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA 

vedoucí: Blažena Hanáková 
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PŘEHLED HLAVNÍCH SLUŽEB, KTERÉ CHARITA KYJOV POSKYTUJE: 

 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 

 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 Wu-Wej 

 humanitární pomoc 
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Realizátor projektu: Blažena Hanáková 
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov 
Telefon: 518 323 766, 777 805 001 
E-mail: 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 9 registrovaných všeobecných sester a 1 registrovaný 
fyzioterapeut. 

 

mailto:chos.dh@kyjov.charita.cz
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Cíle a zásady Charitní Domácí zdravotní péče 

 Naším cílem jen, 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 zlomeninách a po cévních 
mozkových příhodách a odborné poradenství v ošetřování nemocných 

 Podle smlouvy se zdravotními pojišťovnami poskytujeme 
ošetřovatelskou a rehabilitační 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 2015 

Domácí zdravotní péče: 
 

Rehabilitační péče: 
 

Počet sester 9 Poč. rehabilitačních pracovnic 1 

Počet ošetřených pacientů 589 Počet ošetřených pacientů 109 

Počet ošetřujících návštěv 17 647 Počet rehabilitačních návštěv 1 789 

Počet zdravotních výkonů 37 332 Počet rehabilitačních výkonů 4 037 
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Realizátor projektu: Blažena Hanáková 
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov 
Telefon: 518 323 766, 777 606 455 
E-mail: 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).  
  

mailto:chos.dh@kyjov.charita.cz
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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, 8 
registrovaných všeobecných sester, 5 pečovatelek a dobrovolníci.  

 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 po-
třebná. 

Základní statistická data za rok 2015 

Počet sester 9 

Počet ošetřených pacientů 60 

Počet ošetřujících návštěv 1 384 

Počet rad poskytnutých po telefonu  220 

Pomoc pozůstalým 19 

Domácí hospicovou službu v roce 2015 finančně podpořili: 

 Jihomoravský kraj 

 Nadace Agrofert 

 Město Kyjov 
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Realizátor projektu: Bc. Martin Boček (Ludmila Kloudová do 31. 5.) 

Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov 
Telefon: 518 612 765, 776 049 439 
E-mail: 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 hod a podle potřeby i déle.  

Cíle Charitní pečovatelské služby Kyjov 

 Prostřednictvím pečovatelských úkonů zajišťujeme péči pro potřebné 
občany a jejich setrvání ve svém vlastním sociálním prostředí, dále 
zachování jejich vlastního životního stylu, na který jsou zvyklí, a který 
jim vyhovuje.  

mailto:chps@kyjov.charita.cz
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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 2015 
Počet uživatelů služby 206 

Počet návštěv 24 645 

Počet výkonů 47 983 

Počet pečovatelek  17 

Počet hodin poskytnuté služby 21 143 

Dovoz obědů 15 126 

Charitní pečovatelskou službu Kyjov podpořili: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravský kraj, Město Kyjov, 
Vetropack Moravia Glass Kyjov, obce Moravany, Vacenovice, Vlkoš.  
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Realizátor projektu: Zdeněk Hochman 
Kontaktní adresa  Hlavní 272, 696 04 Svatobořice-Mistřín 
Telefon: 518 620 302, 724 353 902 
E-mail: chps.sm@kyjov.charita.cz 
 

 
 

Poslání: 
Charitní pečovatelská služba ve Svatobořicích-Mistříně poskytuje 

lidem podporu a pomoc v nepříznivé životní situaci, aby mohli setrvat ve 
svém přirozeném prostředí domova nebo v Domě s pečovatelskou 
službou. Cílovou skupinou jsou jedinci starší 27 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 
  

mailto:chps.sm@kyjov.charita.cz
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Rozsah služeb: 

 Pomoc při zvládání běžných úkony o vlastní osobu 

 Pomoc při osobní hygieně nebo umožnění podmínek pro osobní 
hygieny 

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 Základní poradenská činnost 

 Fakultativní služby (pedikúra, půjčování kompenzačních pomůcek) 

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 pracovník a 

tři pracovnice přímé péče. 

Čas poskytování služeb: 
Charitní pečovatelská služba poskytuje terénní službu uživatelům od 

pondělí do neděle, včetně svátků, v době od 7:00 do 20:00. Pro zájemce a 
veřejnost jsou pracovníci k dispozici každý pracovní den od 7:00 do 15:30. 
Z důvodu poskytování terénní služby jsou pracovnice přímé péče 
k zastižení na tel. č. 774 923 561 nebo 776 078 614. 

Základní statistická data za rok 2015: 

Počet uživatelů: 44 (z toho v DPS: 25, v obci: 19) 

Počet úkonů: 8 845 

Počet hodin služby: 3 550 

Charitní pečovatelskou službu finančně podpořili: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Obec Svatobořice-Mistřín 

 Jihomoravský kraj 
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Realizátor projektu: Mgr. Jan Kvaltin 
Kontaktní adresa  Čeložnice 133, Kostelec u Kyjova 
Telefon: 518 617 423, 773 994 991 
E-mail: chdps.celoznice@kyjov.charita.cz 

Charitní dům 
pokojného 
stáří v Čelož-
nicích slouží 
seniorům, 
kteří nemohou 
ze zdravotních 
či sociálních 
důvodů po-
bývat ve 
vlastním 

prostředí a naplňovat tam své životní potřeby, kdy pomoc k jejich zajištění 
nelze poskytnout rodinou ani terénními sociálními službami. Charitní dům 
se snaží o důstojné zajištění potřeb klientů a poskytuje jim místo k životu, 
kde se mohou spolehnout na podporu a zájem. 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 ve 12 dvoulůžkových a 2 jednolůžkových pokojích.  

Služba je určena seniorům nad 65 let. Přednostně jsou přijímáni zájemci 
z Kyjovska a Jihomoravského kraje a zájemci, kteří mají zvýšenou míru 
potřeby pomoci druhé osoby s přiznaným příspěvkem na péči ve 3 a 4 
stupni. 

Služba usiluje o: 

 vytvoření domova rodinného typu respektující důstojnost a svobodu 
uživatele služby 

 zajištění základních životních potřeb uživatele služby 

mailto:chdps.celoznice@kyjov.charita.cz
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 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 
(včetně diabetické diety), 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.  

V roce 2015 jsme uspořádali pouť do Žarošic, zúčastnili se mikulášské 
besídky v ZŠ Kostelec a uspořádali již čtvrtý ročník společného hudebního 
odpoledne pro obyvatele domova a jejich rodinné příslušníky. Obyvatelé 
měli možnost účastnit se bohoslužeb, rukodělných aktivit, cvičení, zpívání, 
pečení, čtení, tematických besed. Do CHDPS přijížděli se svým programem 
také děti z družiny v Kostelci a různá hudební tělesa z okolí.  

CHDPS se nachází v klidném vesnickém prostředí. Jedná se o dvoupodlažní 
budovu, s nově zrekonstruovanou plechovou střechou.  K CHDPS náleží 
zahrada, vlastní kuchyně a prádelna. Uživatelé mají k dispozici jídelnu, 
společné sociální zařízení, posezení před domem či na balkóně. Uživatelé 
mohou využívat výtah k dopravě mezi podlažími budovy. V roce 2015 jsme 
zkolaudovali přístavbu bezbariérové koupelny, kaple a skladovacích 
prostor a provedli výmalbu pokojů a společných prostor v prvním patře 
domova. Věříme, že výmalba i nově zbudované a zkolaudované prostory 
přispějí ke zkvalitnění služby i života uživatel v domově.  

Základní statistická data za rok 2015 

Kapacita zařízení   26 

Celkový počet uživatelů  36 

Průměrný věk uživatelů  82,69 

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ V ROCE 2015 FINANČNĚ PODPOŘILI: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Jihomoravský kraj 
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Realizátor projektu: Bc. Martin Boček (Ludmila Kloudová do 31. 5.) 
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov 
Telefon: 518 612 765, 776 049 439 
E-mail: asistence@kyjov.charita.cz 

Poslání Osobní asistence 
Posláním Osobní asistence je poskytování terénních služeb osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů.  

Cíle služby Osobní asistence 

 Zajišťujeme péči pro potřebné občany (dospělí i děti) a jejich setrvání 
ve svém vlastním sociálním prostředí  

 podporujeme a pomáháme uživatelům služeb ve všech oblastech 
životních aktivit, které pro změněný zdravotní stav nemůžou 
krátkodobě či dlouhodobě vykonávat (pomoc k samostatnosti, 
soběstačnosti) 

 usilujeme o kompenzaci handicapu klientů a tím je začlenit do 
společnosti   

 podporujeme uživatele k aktivitě v co největší možné míře 

Základní činnosti Osobní asistence 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hygienu 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

mailto:asistence@kyjov.charita.cz
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 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí 

 fakultativní služby ( doprava charitním vozidlem, …) 

Zásady Charitní pečovatelské služby Kyjov 

 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.   

Cílové skupiny: 
Osobní asistence je poskytována dětem nebo dospělým, kteří mají 
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Důvodem pro poskytování osobní asistence je zdravotně-sociální 
handicap, jehož důsledkem je oddělení od společnosti. Naši uživatelé jsou 
schopni o sobě a svých potřebách rozhodovat samostatně a přejí si setrvat 
ve svém přirozeném sociálním prostředí.  

Základní statistická data za rok 2015 
Počet uživatelů služby 12 

Počet návštěv 8 306 

Počet výkonů 4 074 

Počet hodin 1 752 

Službu Osobní asistence podpořili: 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravský kraj,  
A.P.O. spol. s.r.o Kyjov  
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Realizátor projektu: Marek Pelikán 
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov 
Telefon: 518 613 191, 731 626 097 
E-mail: 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.  

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 
  

mailto:pomucky@kyjov.charita.cz
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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 jednak v areálu Charity Kyjov a 
také ve skladu v Kostelci. 

K dispozici jsou tyto kompenzační pomůcky: 

 elektrická polohovací postel  

 antidekubitní matrace 

 mechanický vozík 

 hrazda samostatná 

 stolek k posteli 

 chodítko s kolečky a skládací 

 klozetové křeslo 

 křeslo do sprchy 

 chodítko hliníkové 

 nástavec na WC 

 sedačka do vany 

 podložní mísa 

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 2015 jsme zakoupili nová elektrická polohovací lůžka, 
antidekubitní matrace, mechanické vozíky, stolky k posteli, klozetová 
křesla,…. 
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Realizátor projektu: Mgr. et Mgr. Jiří Bulíček     
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov 
Telefon: 518 323 767, 724 353 902 
E-mail: 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 jsou bezplatná, anonymní a 
nestranná pomoc. 

Přístup do Občanské poradny je bezbariérový. 

Zájemce o službu může Občanskou poradnu kontaktovat:  
osobně, telefonicky i písemně (poštou, e-mailem) 

mailto:poradna@kyjov.charita.cz
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Poradna může pomoci: 

 lépe se v problému orientovat  

 zprostředkovat kontakty na odborné instituce 

 zpracovat potřebné písemnosti  

 podpořit uživatele v jednání s organizacemi 

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 

 školství a vzdělávání, problematika bydlení 

 právní systém a právní ochrana 

Občanská poradna nenahrazuje práci profesionálních právníků.  

Provozní doba Občanské poradny  
úterý a čtvrtek v době: 9:00 – 11:00 hod.  12:30 – 15:30 hod. 
Odborné sociální poradenství bylo poskytováno také ve Bzenci v rozsahu 
dvě hodiny za měsíc a to každé 1. úterý v době od 13:30 do 15:30 hod. 

V roce 2015 poskytla Občanská poradna  
213 intervencí (30min. jednání s klienty) pro 139 uživatelů služby, 
nejpočetnější skupinou byli občané Kyjova, celkem 33. Většina uživatel 
poradnu navštívilo opakovaně. Evidence je vedena anonymně. 

Nejčastěji se jednalo o poskytnutí informací a poradenství klientům 
v oblastech: sociální dávky a služby, dluhy a exekuce, právní systém a 
právní ochrana. 

Pracovníci poradny se účastnili komunitního plánování sociálních služeb na 
Kyjovsku a spolupracovali se sociálními odbory města Kyjova a Bzence za 
účelem poskytnutí pomoci z prostředků Tříkrálové sbírky Charity Kyjov. 

Občanská poradna velmi dobře uspěla při kontrolním šetření kvality 
sociálních služeb v Jihomoravském kraji, ze dne 5. 5. 2015.  

Službu Občanské poradny v roce 2015 podpořili: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Město Bzenec 
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Realizátor projektu: Jarmila Švábová 
Kontaktní adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov 
Telefon: 518 611 589, 777 805 002 
E-mail: k.centrum@kyjov.charita.cz 

 

 
 

Poslání: 
K - centrum je ambulantní nízkoprahové zařízení určené především pro 
dlouhodobé uživatele nealkoholových drog. V současnosti naše zařízení 
nabízí víceúčelové drogové služby a působí především v oblasti terciární 
prevence.  

Kontaktní centrum nabízí: 
 nízkoprahový kontaktní a poradenský program (mj. nabídka služeb 

Harm reduction) 
 program následné péče  
 program práce s veřejností  
 adiktologická poradna 

 

mailto:k.centrum@kyjov.charita.cz
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Cílové skupiny: 
 problémoví uživatelé a škodlivě užívající 
 experimentátoři 
 rodiče a blízcí uživatelů drog 
 abstinující klienti po návratu z léčby 
 veřejnost z regionu Kyjovska, Veselska a města Dubňany 
 klienti starší 15 let 
 

Filozofie naší práce s uživateli drog vychází z pragmatického přístupu 
k drogové problematice. Praktickou podobou tohoto přístupu je program 
Harm reduction, který se zaměřuje na minimalizaci rizik (zdravotních, 
sociálních …) spojených s užíváním drog a ochranu veřejného zdraví. 

Snížení těchto rizik ulehčí drogově závislému, v případě rozhodnutí pro 
abstinenci, jeho zařazení do společnosti a léčba bude efektivnější a méně 
finančně nákladná. 
 

Základní statistická data za rok 2015: 

Celkový počet klientů v roce: 159 

Počet nových klientů v roce: 42 

Počet kontaktů: 1 821 

Počet vyměněných injekčních stříkaček: 15 358 

Počet referencí do léčby: 8 

Poradenství: 251 

Počet vydaných želatinových tobolek: 1 792 
 

K -CENTRUM V ROCE 2015 FINANČNĚ PODPOŘILI: 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 Ministerstvo zdravotnictví ČR 
 Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 Jihomoravský kraj 
 Město Kyjov 
 Město Veselí nad Moravou 
 Nadace České spořitelny 
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Realizátor projektu: Jarmila Švábová 
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov 
Telefon: 518 613 192, 776 152 977 
E-mail: k.centrum@kyjov.charita.cz 

 

 
 

Klíčové služby programu: 
 výměna injekčního materiálu,  
 sběr použitých stříkaček  
 vyřizování léčby, individuální poradenství  
 sociální práce, krizová intervence  
 anonymita a bezplatnost služeb  
 

Činnost a poslání programu: 

Terénní práce, neboli streetwork, je specifická forma sociální služby, 
poskytovaná přímo na ulici, kde nabízíme pomoc a podporu drogově 
závislým, jejich příbuzným a blízkým. Cílem je minimalizace následků 
drogové závislosti a snaha zvýšit informovanost a orientaci veřejnosti 
v problematice užívání drog. Díky anonymitě a neformálnímu přístupu 

mailto:k.centrum@kyjov.charita.cz
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představuje terénní práce mnohdy poslední možnost, jak nabídnout 
specifické skupině drogově závislých sociální služby. 
 

Náplní naší práce je: 
 aktivní vyhledávání uživatelů drog 
 navázání a udržení vztahu (postaveném na vzájemné důvěře) 

s uživateli drog regionu Kyjovska, Veselska a ve městě Dubňany 
 motivování uživatelů drog ke změně rizikového chování a intervenční 

působení na stabilizaci životního stylu 
 minimalizování současných i budoucích rizik zdravotního, sociálního a 

psychického poškození způsobených v důsledku užívání drog 
 

Cílové skupiny: 
 klienti starší 15 let 
 problémoví uživatelé drog, injekční uživatelé drog 
 experimentátoři s drogami, závislí 
 rodiče, přátelé, blízcí uživatelů drog 
 široká veřejnost 
 

Základní statistická data za rok 2015: 

Celkový počet klientů v roce: 65 

Počet nových klientů v roce: 12 

Počet kontaktů: 508 

Počet vyměněných injekčních stříkaček: 8 853 

Poradenství: 96 

Počet vydaných želatinových tobolek: 1 680 
 

TERÉNNÍ PROGRAMY V ROCE 2015 FINANČNĚ PODPOŘILI: 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 
 Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
 Jihomoravský kraj 
 Město Veselí nad Moravou  
 Město Dubňany  
 Město Kyjov 
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KLUB WU-WEJ 

Realizátor projektu: Bc. Michaela Zelinková 
Kontaktní adresa  Svatopluka Čecha 280, 697 01 Kyjov 
Telefon: 518 323 794, 777 128 849 
E-mail: wu-wej@kyjov.charita.cz 

Cíle a poslání 
Posláním Nízkoprahového klubu Wu-Wej (NZDM), je pomáhat dětem a 
mládeži z Kyjova a blízkého okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální 
situaci, k pozitivní změně v životním způsobu a k sociálnímu začlenění do 
jejich přirozeného prostředí. Poskytovat jim informace, odbornou pomoc a 
podporu při řešení problémů v dospívání.  Toto poslání a cíle přijal klub 
Wu-Wej jako veřejný závazek. 

Obecné cíle zařízení: 

 poskytovat bezpečný prostor pro rozvoj a seberealizaci 

 aktivizovat uživatele služeb nabízením rozmanitých podnětů 

 podporovat v samostatném řešení problémů  

mailto:wu-wej@kyjov.charita.cz
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 rozšířit informovanost u cílové skupiny v oblastech: násilí, domácí 
násilí, prevence pohlavních nemocí, protidrogová prevence a hledání 
práce 

 předcházet vzniku sociálně-patologických jevů, snižovat jejich následky 

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 a tenis, badminton, šipky, 
společenské hry, PC s internetem, poslech hudby, beat-box, hudební 
zkušebna, filmový klub, tvořivé dílny, výjezdové akce. 

 Prostor pro seberealizaci: možnost zapojit se do plánování a 
organizace klubu (klientský parlament), osobní zapojení do tvorby 
vlastních programů (turnaje ve fotbálku, diskotéky, tvořivé dílny). 

Pro koho tu jsme:  
Pro děti a mládež  
ve věku 11 – 26 let 

Otevírací doba: 
PO 15:00 – 18:00 hod. 
ÚT, ČT, PÁ 14:00 – 18:00 hod. 

Základní statistická data za rok 2015 

Počet uživatelů  118 

Počet kontaktů/intervencí 1500/1500 

Denní kapacita 30 

Klub je aktivním členem pracovní skupiny Odborného kolegia ACHO, 
komunitního plánování města Kyjova a pracovní skupiny protidrogové 
prevence. 

NZDM Wu-Wej je registrovanou sociální službou, identifikátor 2534444. 

Služba je financována z těchto zdrojů: 

 Jihomoravký kraj 

 Město Kyjov 
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Realizátor projektu: Věra Hofírková 
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov 
Telefon: 518 614 129, 602 860 942 
E-mail: c-klub@kyjov.charita.cz 

 
                               I když přijdou mraky, stojí za to žít. 

Naše motto: „Naději životu…“ 

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 

mailto:c-klub@kyjov.charita.cz
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 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, Palackého 194 

Rok 2015 

I v tomto roce probíhala spolupráce se sdružením pacientek s nádorovým 
onemocněním prsu Mamma Help Brno, některé z nás jsou členkami 
tohoto sdružení a podílely se na jeho aktivitách. 

Na výroční setkání přijal pozvání pan prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc., 
přednosta Kliniky radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu 
v Brně, který nás seznámil s novými léčebnými postupy onkologických 
onemocnění, s rozvojem MOÚ Brno a odpověděl na naše dotazy.    

V měsíci září jsme jely na seminář o nádorovém onemocnění, léčbě a 
následné péči, který se konal pod záštitou manželů Kerndlových na jejich 
farmě. Z přednášek se vždy dovídáme něco nového a pro nás potřebného 
a užitečného. 

26. 11. 2015 pokračoval náš kurz aranžování, pod odborným vedením paní 
Květy Motáňové, tentokrát o výrobě adventních věnců a jejich zdobení. 

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 2015: 
Počet uživatelů: 16 žen 
Frekvence setkávání: pravidelně 1 x týdně 
 + nepravidelné společné akce. 

C-KLUB V ROCE 2015 FINANČNĚ PODPOŘILI: 

 Město Kyjov   



31 

Realizátor projektu: Zdeněk Hochman 
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov 
Telefon: 608 351 744 
E-mail: pastorace@kyjov.charita.cz 

Charita Kyjov již tradičně počátkem nového roku ve spolupráci s okolními 
obcemi, farnostmi a především s dobrovolníky zorganizovala Tříkrálovou 
sbírku 2015. Na sbírce se aktivně podílelo více než 600 dětí a 
dobrovolníků, kteří byli rozděleni do 203 skupinek. 

Celkový vykoledovaný finanční výtěžek v kyjovském děkanátu v roce 2015 
činil 1 033 856,00 Kč. Z této částky Charita Kyjov obdržela  610 329,- Kč, 
které byly využity na: 

 přímou pomoc lidem v nouzi 141 329,- Kč 

 koupě sousední nemovitosti Charity Kyjov 469 000,- Kč 
(RD + pozemek) 

Zbylá částka byla použita Arcidiecézní charitou Olomouc (ACHO) na 
humanitární pomoc v zahraničí a podporu charitního díla a režie.  

mailto:pastorace@kyjov.charita.cz
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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 DĚKANÁTU: 

Mezi činnosti, upevňující spolupráci mezi charitou a farnostmi lze řadit: 

 pastorační asistent aktivně působí v pastorační radě Farnosti Kyjov 

 každoroční zapojování se dobrovolníků z řad farníků do organizování 
Tříkrálové sbírky, návštěv uživatelů služeb Charity apod. 

 pomoc materiální, metodickou i duchovní soc. slabým ve farnostech 

 Prezentace a angažování Charity Kyjov a jejich pracovníků na akcích 
farnosti (modlitby, pouti, farní dny apod.)    

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: 531 

Ministerstvo zdravotnictví 80 

Úřad vlády - Rada vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky 

451 

Dotace územně správních celků – z toho: 6333 

Jihomoravský kraj 5283 

Město Kyjov 526 

Obec Svatobořice-Mistřín 335 

Město Bzenec 15 

Město Dubňany 50 

Obec Milotice 30 

Obec Moravany 8 

Obec Vacenovice 20 

Město Veselí nad Moravou 61 

Obec Vlkoš 5 

Ostatní výnosy – z toho: 16000 

Tržby od klientů za služby v domácnosti 4564 

Tržby od klientů za služby v zařízení Charity 4647 

Tržby od zdravotních pojišťoven 5593 

Tržba z prodeje služeb 433 

Dary 336 

Jiné ostatní výnosy 424 

Úroky 3 

VÝNOSY CELKEM 22864 
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Náklady v tisících Kč 

Spotřeba materiálu 1998 

Spotřeba energie 545 

Spotřeba PHM 526 

Opravy a udržování 462 

Cestovné 45 

Náklady na reprezentaci 47 

Ostatní služby 847 

Mzdové náklady  12511 

OON 164 

Zákonné sociální pojištění 4251 

Zákonné sociální náklady 345 

Daně a poplatky 45 

Ostatní náklady celkem 226 

Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 664 

NÁKLADY CELKEM 22676 
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Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2015 

AKTIVA 
číslo 

řádku 

Stav  
k prv. dni 
účet. obd. 

Stav  
k posl. dni 
účet. obd. 

   1 2 

A. Dlouhodobý majetek celk. ř. 2+10+21+29 001 8051 8674 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 
až 20 

010 18750 19920 

1. Pozemky 011 509 517 

3. Stavby 013 8045 10815 

4. Samostatné movité věci a soubory 
movitých věcí 

014 4386 4499 

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 4205 4088 

9.  Nedokončený dlouhodobý hm. majetek 019 1604 2 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 
ř. 30 – 40 

029 -10699 -11245 

6. Oprávky ke stavbám 035 -2854 -3177 

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a 
souborům movitých věcí 

036 -3640 -3981 

10. Oprávky k drobnému dl. hmotnému 
majetku 

039 -4205 -4088 

B. Krátkodobý majetek celkem ř. 
42+52+72+81 

041 3870 3897 

I. Zásoby celkem ř. 43 až 51 042 144 64 

1. Materiál na skladě 043 144 64 

II. Pohledávky celkem ř. 53 až 71 052 1107 1242 

1. Odběratelé 053 822 662 

4. Poskytnuté provozní zálohy 056 46 52 

17. Jiné pohledávky 069 3 0 

18. Dohadné účty aktivní 070 236 527 

III. Krátkodobý fin. majetek celk. ř. 73 až 80 072 2599 2575 

1. Pokladna 073 54 86 

3. Účty v bankách 075 2546 2490 

IV. Jiná aktiva celkem ř. 82 až 84 081 20 16 

1. Náklady příštích období 082 20 16 

 Aktiva celkem ř. 1+41 085 11921 12572 
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PASIVA 
číslo 

řádku 

Stav  
k prv. dni 
účet. obd. 

Stav  
k posl. dni 
účet. obd. 

   1 2 

A. Vlastní zdroje celkem ř. 87+91 086 11761 12201 

I. Jmění celkem ř. 88 až 90 087 10243 11058 

1. Vlastní jmění 088 9858 10593 

2. Fondy 089 385 465 
II. Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až 

94 091 1519 1143 

1. Účet výsledku hospodaření 092 -142 188 
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

řízení 093 0 0 
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 

minulých let 094 1661 955 

B. Cizí zdroje celkem ř. 96+98+106+130 095 160 371 
III. Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až 

129 106 158 290 

1. Dodavatelé 107 94 61 

3. Přijaté zálohy 109 0 0 

4.   Ostatní závazky 110 0 2 

8. Daň z příjmu 114 0 0 

11. Ostatní daně a poplatky 117 3 0 

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 0 0 

17. Jiné závazky 123 55 174 

22. Dohadné účty pasivní 128 6 52 

IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až 133 130 2 81 

2. Výnosy příštích období 132 2 81 

 Pasiva celkem 134 11921 12572 
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Náklady 

TEXT  
číslo 

řádku 

Činnosti 

hlavní Hospo 
dářská 

celkem 

   5 6 8 

A. Náklady 01 22671 6 22676 

I. Spotřebované nákupy celkem 02 3063 6 3069 

1. Spotřeba materiálu 03 1998 0 1998 

2. Spotřeba energie 04 539 6 545 
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných 

dodávek 05 526 0 526 

II. Služby celkem 07 1401 0 1401 

5. Opravy a udržování 08 462 0 462 

6. Cestovné 09 45 0 45 

7. Náklady na reprezentaci 10 47 0 47 

8. Ostatní služby 11 847 0 847 

III. Osobní náklady celkem 12 17271 0 17271 

9. Mzdové náklady 13 12674 0 12674 

10. Zákonné sociální pojištění 14 4251 0 4251 

12. Zákonné sociální náklady 16 345 0 345 

13. Ostatní sociální náklady 17 0 0 0 

IV. Daně a poplatky celkem 18 46 0 46 

14. Daň silniční 19 36 0 36 

15. Daň z nemovitosti 20 0 0 0 

16. Ostatní daně a poplatky 21 9 0 9 

V. Ostatní náklady celkem 22 226 0 226 

23. Manka a škody 29 0 0 0 

24. Jiné ostatní náklady 30 226 0 226 
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv 

a opravných položek celkem 31 664 0 664 

25. Odpisy dlouhodob.nehm. a hm. majetku 32 664 0 664 

26. Zůstatková cena prodaného majetku 33 0 0 0 

Náklady celkem: 43 22671 6 22676 
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Výnosy 

TEXT 
číslo 

řádku 

Činnosti 

hlavní hospo
dářská 

celkem 

  5 6 8 

B. Výnosy 44 22846 18 22864 

I. Tržby za vlastní výkony za zboží celkem 45 15237 0 15237 

2. Tržby z prodeje služeb 47 15237 0 15237 

IV. Ostatní výnosy celkem 59 409 18 427 

15. Úroky 63 3 0 3 

18. Jiné ostatní výnosy 66 406 18 424 

V. Tržby z prodeje majetku 67 0 0 0 

19. Tržby z prodeje dlouh.nehm. a hm.maj.  68 0 0 0 

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 336 0 336 

27. Přijaté příspěvky (dary) 77 336 0 336 

VII. Provozní dotace celkem 79 6864 0 6864 

29. Provozní dotace 80 6864 0 6864 

 Výnosy celkem 81 22846 18 22864 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 175 12 188 

34. Daň z příjmu 83 0 0 0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění: 84 175 12 188 

 
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 2015 byl vykázán zisk ve výši 188 tis. Kč.   

Přehled zpracoval: Ing. Petra Goliášová, ekonom 
Kontaktní adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov 
Telefon: 518 613 190 
E-mail: petra.goliasova@kyjov.charita.cz 
  

mailto:petra.goliasova@kyjov.charita.cz
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Upřímně děkujeme všem institucím, firmám, členům charitní rady a revizní 
komise, dobrovolným spolupracovníkům i všem příznivcům, kteří v roce 
2015 jakýmkoliv způsobem podpořili činnost Charity Kyjov.  

Děkujeme Farnosti Kostelec za bezplatný pronájem prostor pro uskladnění 
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 

Děkujeme JEDNOTĚ spotřebnímu družstvu v Hodoníně za ochotu a 
vstřícnost při společné realizaci potravinové sbírky. 

Dále děkujeme těm sponzorům a dárcům, kteří nechtějí být jmenováni 
a také těm, které ani osobně neznáme. Bůh o nich však ví a nezapomene 
jim to. 

 
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvu zdravotnictví ČR, 
Úřadu vlády - Radě vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 
Jihomoravskému kraji, Městu Kyjovu, Městu Dubňany, Městu Veselí nad 
Moravou a Městu Bzenci 

 
Svatobořice - Mistřín, Milotice, Moravany, Vacenovice, Vlkoš  

 
Decro Bzenec spol. s r.o., Vetropack MORAVIA Glass a.s. Kyjov, Nadace 
Agrofert, A.P.O.cz, spol. s r.o. Kyjov, Smart-filter.com Praha, MEDIZONE 
s.r.o. Zlín, Pivovar Svijany a.s., Vinařství Josef Dufek Svatobořice Mistřín, 
Vinařství Tomáš Krist Milotice 224, Ing. Jana Bačíková DiS., Vacenovice, 
WIKY Kyjov, Hapek, s.r.o., Kyjov, SONNENTOR, s.r.o., Čejkovice,  
PepCom s.r.o, Praha 4 a dále nejmenovaní dárci v celkové výši 61 070,-Kč  
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MAPA TERITORIÁLNÍ PŮSOBNOSTI 

CHARITY KYJOV 
 

Charita Kyjov poskytuje své služby uživatelům ve 23 obcích 
začleněných do 12 farností kyjovského děkanátu: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 


