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                                                                                        A. Köberle 
                                             
Vážení přátelé, 
     Charita Kyjov již více než deset let znovu vyvíjí činnost v Kyjově i 
blízkém okolí. V roce 1991 byla zahájena práce s dobrovolnými 
spolupracovníky, v roce 1992 bylo založeno středisko ošetřovatelské a 
pečovatelské pomoci v domácnostech, od roku 1993 provozujeme Charitní 
dům pokojného stáří v Čeložnicích. Činnost na úseku drogové problematiky 
rozvíjíme od roku 1996. 
      Jsme rádi, že přes všechny problémy, se kterými se při své práci 
setkáváme, můžeme pomáhat těm, kteří pomoc skutečně potřebují. 
Současně jsme si plně vědomi, že bez pomoci celé řady příznivců charitního 
díla by to nebylo možné. Bez velkého nasazení dospělých koledníků a stovek 
dětí by nebylo například vůbec možné organizovat a uskutečnit Tříkrálovou 
sbírku na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu 
charitního díla.  
     Tato výroční zpráva je naším ohlédnutím za uplynulým rokem 2002 a 
pevně věřím, že je i důležitou informací pro vás. Tímto způsobem chceme 
vám všem, kteří naše služby potřebujete, kteří nás v naší práci 
podporujete, a kteří se z jakéhokoliv důvodu o naši činnost zajímáte, 
umožnit, abyste získali základní přehled o rozsahu naší činnosti, o 
způsobu financování a o výsledcích hospodaření.                     
     Všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem na naší činnosti podíleli, 
upřímně děkujeme.  
 

                                                                                                                                                                         Ing. Pavel Hofírek 
                                                                           ředitel Charity Kyjov 
    
 



Organizační struktura Charity Kyjov 
        Charita Kyjov je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, začleněné do 
Sdružení Česká katolická charita, které je členem Mezinárodního 
společenství charit – Caritas Internationalis.  
     Statutárním zástupcem Charity Kyjov je 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.  
 

            Ředitel    Rada Charity Kyjov 
        Ing. Pavel Hofírek    Ludmila Robková 
       Blanka Bábíčková  
     Ekonomický úsek    Mgr. Jiří Berka 
      Helena Žáčková    Marie Chudíčková  
       Ing. Stanislav Jakša 
       Ladislava Kristová 
          Středisko 1    Monika Kytková 
    Zdeněk Hochman    Květoslava Motáňová 
   - CHDPS Čeložnice    Anna Valterová 
   - Podzim života    Ing. Libuše Jedovnická 
         

         Středisko 2      
      Eva Hübschtová    Revizní komise 
   - Pečovatelská služba    Ing. Jan Bůžek 
   - Ošetřovatelská služba    Miroslav Pauer 
   - Osobní asistence    Helena Klíglová 
        

         Středisko 3     
    Jarmila Řihánková     

  - Kontaktní centrum     
 
 
 

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 



( CHOPS )  
 realizátor  projektu:  Eva Hübschtová - vrchní sestra 

                                     Blažena Hanáková – zástupce vrchní sestry      kontaktní adresa:       Palackého 194   
                                     697 01 Kyjov        telefon:                        518 612 765    
  
 
     CHOPS  pracuje v Kyjově již od roku 1992. V rámci projektu 
provádíme komplexní domácí péči, která zahrnuje pečovatelskou 
službu, ošetřovatelskou službu a rehabilitaci v domácnostech klientů. 
     V pečovatelské službě pracuje 5 vyškolených pečovatelek, které 
se starají o osobní hygienu, úklid domácnosti, nákupy a rozvoz 
obědů lidem starým a handicapovaným.  
 

  
     V ošetřovatelské službě zaměstnáváme zdravotní sestry - 
specialistky v oboru ošetřování v geriatrii, které spolupracují s 



praktickými lékaři. Na základě ordinace lékaře provádějí ošetřování 
ran, měření tlaku, aplikace injekcí apod. u nemocných, kteří by se 
jinak jen obtížně dostávali k lékaři. Rehabilitační pracovnice dojíždí 
za pacienty do jejich domácností a provádí léčebnou tělesnou 
výchovu, dechová cvičení, nácvik sebeobsluhy u nemocných s 
postižením hybnosti po mozkových příhodách, úrazech apod. 
     V roce 2002 jsme celkem poskytli služby 418 klientům,  z toho v 
pečování 205, v ošetřování 328. Provedli jsme 22 528 
pečovatelských výkonů, z toho počet rozvezených obědů činil 10 
953, ošetřovatelských výkonů jsme vykonali celkem 7 746. 
    Naše služby jsme poskytli v obcích: Bukovany, Čeložnice, Hýsly, 
Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Milotice, Moravany, Ostrovánky, 
Skoronice, Svatobořice-Mistřín, Sobůlky, Strážovice, Vlkoš, Vracov, 
Žádovice a Žeravice.      
     K práci využíváme 5 osobních aut. Služby zajišťujeme 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu. 
     Ošetřovatelská péče je hrazena prostřednictvím zdravotních 
pojišťoven. Pečovatelské služby jsou částečně hrazeny samotnými 
klienty a částečně pak z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Finanční podporu na pečovatelskou činnost jsme získali i od MěstÚ 
Kyjov, OÚ Svatobořice-Mistřín, OÚ Kostelec a OÚ Vlkoš. Účetně je 
hospodaření na úseku ošetřovatelském a pečovatelském sledováno 
samostatně. 
V rámci tohoto střediska půjčujeme zdravotní a rehabilitační 
pomůcky – polohovací postele, invalidní vozíky, klozetová křesla, 
podložní mísy a různé typy chodítek.      

 
 

 
    



Charitní dům pokojného stáří  Čeložnice ( CHDPS Čeložnice) 
  realizátor  projektu:  Zdeněk Hochman – vedoucí domova 
                                     Jaroslava Malíková – vrchní sestra      kontaktní adresa:       Čeložnice 133  
                                     696 51 Kostelec u Kyjova        telefon:                        518 617 423    
   
     Zařízení poskytuje komplex sociálních služeb starším 
spoluobčanům, kteří nemohou ze zdravotních či jiných důvodů 
pobývat ve svém vlastním domově. Cílem projektu je vytvořit 
prostředí "rodinného typu" pro důstojné prožití "podzimu" života.  
 

 
 



    Domov slouží 23 obyvatelkám, které bydlí převážně na 
dvoulůžkových pokojích. Celkový provoz je obdobný jako u domova 
důchodců. O klienty je postaráno 24 hodin denně, v domově se 
každodenně vaří a je zde vlastní prádelna. Do domova pravidelně 
zajíždí lékař a rehabilitační sestra. Personál charitního domova tvoří 
vedoucí, zdravotní sestry, pečovatelky, uklizečky - pradleny a 
údržbář.  
     Poskytování  služeb vychází z individuálních potřeb a přání 
obyvatel či jejich blízkých příbuzných.  Snažíme se  klienty, v rámci  
možností, vést k co největší soběstačnosti a k aktivnímu životu i ve 
stáří. Aby klienti neztratili zájem o dění ve světě, vedeme pravidelné 
pohovory na různá témata, zajišťujeme kulturní vystoupení a výlety. 
Dále zprostředkováváme návštěvy duchovních k individuálním 
pohovorům či společným bohoslužbám.  Potěchou našich klientů 
jsou návštěvy starostů obcí při příležitosti jejich životních jubileí.  
     Pro větší pohodlí a  lepší obsluhu klientů se nám v roce 2002 
podařily obměnit další polohovací postele s příslušenstvím.  V rámci 
stavebních oprav jsme provedli opravu topného systému a na 
pokojích jsme vyměnili okna, čímž se zlepšila ventilace. Tyto úpravy 
také vedly ke zkvalitnění námi poskytovaných služeb.   
     Platby obyvatelek domova jsou v souladu s odpovídajícími 
předpisy. Celkový chod zařízení je zabezpečován příjmy z vlastní 
činnosti, díky dotacím Ministerstva práce a sociálních věcí, 
Jihomoravského kraje a díky darům drobných dárců. 
                           

 

 



 Podzim života 
  realizátor  projektu:  Zdeněk Hochman – vedoucí domova kontaktní adresa:       Čeložnice 133  
                                     696 51 Kostelec u Kyjova        telefon:                        518 617 423    
  
     Projekt byl realizován v Charitním domě pokojného stáří v 
Čeložnicích, který slouží starším občanům nemohoucím se o sebe 
postarat v domácím prostředí. Jeho cílem bylo zkvalitnit podmínky 
pro ošetřování a rehabilitaci klientů v jejich nemohoucnosti, po 
úrazech a v terminálním stádiu. 
     Díky tomuto projektu jsme v roce 2002  domov vybavili dalšími 
třemi polohovacími postelemi s příslušenstvím a  antidekubitárními 
matracemi. Lepší vybavení slouží k dokonalejšímu ošetřování, 
prevenci proleženin, pro pocit bezpečí, pohodlí a vedení k větší 
soběstačnosti obyvatel. 
     Projekt "podzim života" byl uskutečněn díky finanční podpoře 
Ministerstva zdravotnictví.   
         

  



 Osobní asistence Kyjov 
  realizátor  projektu:  Ing. Pavel Hofírek, CSc. - ředitel  
                                     Eva Hübschtová – vrchní sestra CHOPS kontaktní adresa:       Palackého 194 
                                     697 01 Kyjov        telefon:                        518 614 129    
  
 
     Osobní asistence je zaměřena na pomoc postiženému dítěti, 
kterému umožňujeme výuku v Základní škole Svatobořice-Mistřín a 
na službu dospělým lidem odkázaným na invalidní vozík. 
     Osobní asistentka je s dítětem po celou dobu vyučování i při 
všech školních akcích a umožňuje tak dítěti zúčastňovat se veškerého 
dění ve škole s ostatními spolužáky. Dítě je povzbuzováno a vedeno  
k samostatnosti tam, kde je to v jeho možnostech. 
     Osobní asistenci u dospělých klientů si klient určuje sám podle 
svých potřeb. Osobní asistentky se střídají a navštěvují klienta  3 - 7 
krát denně, večer i v sobotu a neděli tak, jak to vyžaduje jeho stav. 
Jedná se o osobní hygienu, přesuny na vozík, příprava a podání jídla 
apod. Celkem bylo u klientů provedeno 2 023 návštěv.   
     Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních 
věcí a Obecním úřadem ve Svatobořicích-Mistříně. Na nákladech se 
významně podílejí i samotní klienti. 
 
 

                                   



 Centrum prevence  realizátor  projektu:  Mgr. Jana Skoumalová 
                                     Jarmila Řihánková  kontaktní adresa:       Palackého 194   
                                     697 01 Kyjov        telefon:                        518 611 589 
  
 
    V Centru prevence, které zahájilo svoji činnost v roce 1999 se 
zaměřujeme na primární a sekundární prevenci drogové závislosti 
v rámci kyjovského regionu. 
     Do našeho působení spadá nejen práce s dětmi a  experimentující 
mládeži, ale také s rodiči, příbuznými drogově závislých a pedagogy.  
 
 

      



 Poskytujeme především základní poradenství z oblasti drogové 
problematiky, a to i po telefonu, popřípadě zprostředkujeme kontakt 
na další zařízení. Při práci s dětmi se snažíme především zamezit 
vzniku drogové závislosti a to zejména vhodným  poradenstvím 
v problémové situaci a nabídkou bezplatných programů, vedoucích 
k aktivnímu trávení volného času, zaměřených na podporu a rozvoj 
individuálních schopností a zájmů, tvořivosti a sebeúcty. Informace 
jsou předávány také formou přednášek a besed, určených jak pro 
žáky a studenty základních a středních škol, tak pro rodiče a 
pedagogy. Přednášky jsou zaměřeny na možnosti předcházení 
drogového problému a efektivní řešení, pokud se již objevil, na 
příznaky užívání drog u dětí, rizika zneužívání návykových látek aj. 
     Zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti zprostředkováváme 
také odbornou literaturu a videokazety o drogové závislosti. 
 
Důležitá statistická data za rok 2002 
 
     Počet klientů                               108 
     Počet rodičů                                  58 
     Počet kontaktů                          1679 
     Počet přednášek                            44 
     Počet účastníků přednášek        1002 
 
     Centrum prevence ve spolupráci s rodiči uskutečnilo v roce 2002 
pro děti z kyjovska 3 tematické víkendové výpravy do Chřibů (Cesta 
kolem světa, Putování vesmírem, Cesta do pravěku). Na podzim 
jsme uspořádali akci Pohádkový les a drakiádu.Také jsme 
organizovali podzimní víkend na hájovně v Haluzicích pro sociálně 
znevýhodněné děti. 
    Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, Jihomoravským krajem, MěÚ Kyjov a z prostředků Tříkrálové 
sbírky. 

                                                        



         Kontaktní centrum   
 realizátor  projektu:  Jarmila Řihánková – vedoucí centra 

                                     David Kolečkář – zástupce vedoucího    kontaktní adresa:       Palackého 194   
                                     697 01 Kyjov        telefon:                        518 611 589   
 
      K-centrum vzniklo v roce 1999  jako ambulantní nízkoprahové 
zařízení určené především pro dlouhodobé uživatele drog. 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 centru nabízíme následující 
služby: kontaktní práce, krizová 
intervence, zdravotní, sociální, 
hygienický a potravinový servis, 
výměnný program injekčního 
materiálu, poradenství, terénní 
práce, ženské programy a testování 
extází. Centrum nabízí také 
poradenství pro rodiče uživatelů 
drog a provozuje  Poradny pro 
drogové závislosti ve Veselí n. 
Moravou a v Dubňanech. 
      Rok 2002 byl pro nás úspěšný, 
ale i náročný. Úspěšný, protože se 
nám dařilo získávat nové klienty a 

motivovat je k léčbě, zkvalitnit terénní práci a získat osvědčení o 
kvalitě poskytovaných služeb. Kontrola kvality poskytovaných 



služeb (projekt MPSV) proběhla v březnu 2002. Náročný, protože 
centrum získalo nižší dotaci oproti minulému roku, a proto jsme byli 
nuceni v polovině roku propustit jednoho z pracovníků.  
        
Základní statistická data za rok 2002: 
 
     Celkový počet klientů                                          326 
     Počet nových klientů v roce                               111 
     Celkový počet všech poskytnutých služeb    2 632 
     Počet vyměněných inj. stříkaček                          12 781 
     Počet klientů odeslaných na léčení                     14 
 
 

  
V roce 2002 opět vzrostl počet klientů Kontaktního centra (o 46 

% více  než v roce 2001) a tomu odpovídající počet vyměněných 
injekčních setů (o 47 %). V průběhu roku 2002 se návštěvnost K-
centra pohybovala mezi 10 - 20 klienty denně. Přibylo klientů, u 
kterých nastal sociální propad a kteří se tak stali každodenními 
návštěvníky K-centra. V roce 2002 pokračoval trend nárůstu počtu 
klientů z řad experimentujících mladistvých ve věku 14-17 let. U 
dvou klientek jsme řešili problémy spojené s neplánovaným 
těhotenstvím. V polovině roku 2002 jsme také doplnili nabídku 
služeb o program testování extází na techno a haus párty. 

Služby poskytované K-centrem jsou nabízeny zdarma a se 
zachováním maximální možné anonymity. Projekt byl  finančně 
podpořen MPSV, Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 
MěÚ Kyjov, Veselí n. Moravou a Dubňany a Krajským úřadem 
JMK. 



 Tříkrálová sbírka 2002  
 koordinátor sbírky:  Mgr. Božena Bártová  

                                    Ludmila Kloudová - spolupráce kontaktní adresa:      Palackého 194   
                                    697 01 Kyjov        telefon:                       518 612 765    
  
 
     Prostřednictvím Charity Kyjov se v kyjovském děkanátu vydalo 
do ulic 138 skupinek koledníků a v 23 obcích a městech 
vykoledovalo celkem 548 607,80 Kč.  Tříkrálová sbírka byla opět 
realizována na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a 
na podporu charitního díla.                  
 
      

  



      Na základě předem stanoveného klíče bylo z celkové vybrané 
částky určeno : 
  

• 25% tj.  137 151,90 Kč do Krizového fondu Arcidiecézní 
charity v Olomouci  

• 10% tj. 54 860,80 Kč na humanitární pomoc 
• 10% tj. 54 860,80 Kč pro rozvojový fond (na nové a zvláště 

významné projekty) 
• 5% tj. 27 430,40 Kč na činnost arcidiecézního střediska 
• 5% tj. 27 430,40 Kč na úhradu nákladů na sbírku (zejména 

tisk a distribuci letáků se složenkami) 
• 45% tj. 246 873,50 Kč  bylo na základě schválených 

projektu vráceno a rozděleno prostřednictvím naší charity  246 873,50 Kč přímo vrácených do Charity Kyjov na schválené 
projekty bylo využito následovně: 

• za 27 000,00 Kč byly zakoupeny rehabilitační 
pomůcky určené k půjčování potřebným občanům 

• 30 000,- Kč bylo rozděleno na přímou pomoc 
rodinám v naší oblasti 

• částkou 19 873,50 Kč byla podpořena činnost Centra 
prevence na úseku drogové problematiky 

• 170 000,00 Kč bylo využito na nákup budovy v 
Čeložnicích, kde  již léta provozujeme Charitní dům 
pokojného stáří 

 
     Z krizového fondu Arcidiecézní charity v Olomouci jsme získali 
na nákup již uvedené budovy v Čeložnicích 215 000,- Kč                                         
     Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili tuto 
sbírku. 

                                               



Přehled o hospodaření v roce 
2002 

          Příjmy  
     
       Kč      % 
Tržby:  2 983 201 34,20 
   - od zdravotních pojišťoven 962 869 11,04 
   - od klientů za služby v domácnosti  468 499 5,37 
   - od klientů za služby v zařízení Charity 1 448 133 16,60 
   - ostatní 103 700 1,19 
Dotace: 4 856 044 55,68 
   - Ministerstvo práce a sociálních věcí 4 040 600 46,33 
   - Ministerstvo zdravotnicví 75 000 0,86 
   - Jihomoravský kraj 473 000 5,42 
   - Město Kyjov 105 000 1,20 
   - Město Veselí nad Moravou 35 000 0,40 
   - Město Dubňany 50 000 0,57 
   - Obec Vlkoš 20 000 0,23 
   - Obec Svatobořice-Mistřín 30 000 0,34 
   - Obec Kostelec 3 444 0,04 
   - Úřad práce 24 000 0,28 
Ostatní příjmy: 882 584 10,12 
   - úroky 39 653 0,45 
   - příspěvky a dary 154 708 1,77 
   - ostatní výnosy 138 223 1,58 
   - tržby z prodeje dlouhodobého majetku 550 000 6,31 
PŘÍJMY  CELKEM 8 721 829 100,00 
 
 



Přehled příjmů
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Přehled o hospodaření v roce 
2002 Náklady
   
         Kč       % 
Provozní výdaje: 3 464 825 41,01
   - spotřeba materiálu 1 167 982 13,82
   - spotřeba energie 278 005 3,29
   - spotřeba PHM 140 965 1,67
   - opravy a udržování 695 099 8,23
   - cestovné 42 561 0,50
   - ostatní služby 598 158 7,08
   - daň z nemovitosti 61 469 0,73
   - jiné ostatní náklady 85 419 1,01
   - odpisy dlouhodobého majetku 135 600 1,60
   - zůstatková cena prodaného majetku 259 567 3,07
    
Osobní náklady: 4 984 359 58,99
   - mzdové náklady 3 600 127 42,61
   - zákonné sociální a zdravotní pojištění 1 245 671 14,74
   - zákonné sociální náklady 97 137 1,15
   - ostatní sociální náklady 41 424 0,49
    
NÁKLADY  CELKEM 8 449 184 100,00
      
  
      Celkově kladný výsledek hospodaření Charity Kyjov v roce 2002 byl 
způsoben prodejem majetku ve svém vlastnictví. Prostředky takto získané 
budou použity na částečné hrazení investic v Charitním domě pokojného 
stáří v Čeložnicích. 
 



Přehled nákladů
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 Pracovníci Charity Kyjov  
K 31.12.2002 měla Charita Kyjov celkem 36 zaměstnanců. 
 
 Úsek činnosti  Počet pracovníků  Přepočtené úvazky 
 Pečovatelská služba 6 5,62 
 Ošetřovatelská služba 4 3,93 
 CHDPS Čeložnice 14 13,51 
 Podzim života 0 0,00 
 Osobní asistence 3 1,89 
 Centrum prevence 2 1,43 
 Kontaktní centrum 7 6,22 
 Celkem 36 32,6 
 

 

   



                                                                        

  
       
 
                  
 
    



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 

 

• přímá pomoc sociálně potřebným rodinám a jednotlivcům 
- na základě jednání s asistentkou pro Tříkrálovou sbírku  

 

• 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 
 
     Upřímně děkujeme všem institucím, firmám, sponzorům, rodinám, 
jednotlivcům, dobrovolným spolupracovníkům a všem příznivcům Charity 
Kyjov za jakoukoliv pomoc. Bez  vaší velkorysé přízně, osobního nasazení 
a vašich modliteb by Charita nemohla naplňovat své poslání – pomáhat 
těm, kdo se bez pomoci druhých neobejdou. 
     Jmenovitě děkujeme těm, kdo nás podpořili zvlášť významným 
způsobem: 
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, 
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 
Jihomoravský kraj 
Úřad práce Hodonín 
Město Kyjov 
Město Dubňany 
Město Veselí nad Moravou 
ObÚ Svatobořice-Mistřín 
ObÚ Vlkoš 
ObÚ Kostelec 
 Domanská – čistírna, Kyjov 
Petrů Jiří - oční optika, Kyjov 
Fukanová-Šrahůlková, Kyjov 
Krist – televizory, Kyjov 
Rybová Renata, Kyjov 
Jelínková - šití prádla, Kyjov 
Macková, Dubňany 
Maradová Terezie, Kyjov 
Míšová Marie, Čeložnice 
Výletová Jana, Kyjov 
Čechová  Jana, Kyjov 
Neumayer Oldřich, Kyjov 
 
Členové charitní rady Charity Kyjov 
Členové revizní komise Charity Kyjov 

 


