CHARITA KYJOV

Výroční zpráva
za rok 2004

Charita Kyjov

Palackého 194, 697 01 Kyjov
e-mail: kyjov@caritas.cz

telefon: 518 612 765

fax: 518 611 589

IČO: 44164114

DIČ: CZ44164114

Číslo účtu: 106364558/0300

Předpoklad, že nějaká forma vlády nám zaručí svobodu nebo štěstí bez
existence ctností v lidech, je scestná myšlenka.
Michael Novak
Vážení přátelé,

již od roku 1992 poskytuje Charita Kyjov znovu své služby občanům
Kyjova a blízkého okolí. Za tuto dobu se v naší společnosti mnoho změnilo.
Životní úroveň stoupla, vzhled budov a jejich vnitřní vybavení se zlepšuje,
avšak obraz morálního stavu lidí vytvořený našimi médii je spíše deprimující.
Navzdory různým negativním zkušenostem jsem však osobně optimisticky
naladěný. V charitě se totiž setkáváme nejen s negativními poznatky, ale i
s pozitivními, které převažují. V mnoha rodinách mají velkou snahu postarat
se o své nejbližší, kteří se ocitnou v nepříznivé situaci a s takovými lidmi je
pak pro naše pracovníky skutečně radost spolupracovat při pomoci
potřebným. Těmto rodinám děkuji nejen za poskytovanou pomoc svým
blízkým, ale i za jejich vzor pro ostatní.
Prostřednictvím této výroční zprávy vám chceme poskytnout informace o
naší činnosti v uplynulém roce 2004. 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.
Je přitom skutečností, že bez státních, krajských, městských či obecních
dotací i příspěvků mnoha dalších, by nebylo možné realizovat takový počet
projektů a současně i nově budovat či opravovat naše zařízení. Díky mnohým
tak můžeme pomáhat těm, kdo se bez pomoci druhých neobejdou a naplňovat
tak naše poslání.
Ing. Pavel Hofírek
ředitel Charity Kyjov

Poslání Charity
Posláním Charity je milosrdná pomoc potřebným lidem, jejich podpora a
doprovázení v duchu křesťanské lásky.
Organizační struktura Charity Kyjov
Charita Kyjov je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, začleněné do
Sdružení Česká katolická charita, která je členem Mezinárodního společenství
charit – Caritas Innternationalis.
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 rovněž na dobu dvou let.
Rada Charity Kyjov
Předsedkyně: Květa Motáňová (Kyjov)
Členové:
Blanka Bábíčková (Vacenovice), Mgr. Jiří Berka (Kyjov),
Ing. Jan Bůžek (Kyjov), Jana Dohnalová (Žádovice),
Marie Chudíčková (Vracov), Ing. Jarmila Jakšová (Kyjov),
Ing. Libuše Jedovnická (Svatobořice-Mistřín),
Ladislava Kristová (Milotice), Monika Kytková
(Bzenec), Anna Valterová (Žeravice)
Revizní komise

Předsedkyně: Ing. Drahomíra Zapletalová
Členové:
Helena Klíglová, Oldřiška Herigová
Vedoucí pracovníci Charity Kyjov
Ředitel:
Zástupce:
Vedoucí:

Ing. Pavel Hofírek, CSc.
Helena Žáčková
Eva Hübschtová, Zdeněk Hochman, Jarmila Řihánková,
Jakub Koutný, Mgr. Božena Bártová, Mgr. Petr Marek

Pečovatelská služba

realizátor projektu: Eva Hübschtová
kontaktní adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon:
518 612 765, e-mail: chops.kyjov@caritas.cz
Charitní pečovatelská služba zajišťuje péči pro potřebné občany
v jejich domácnostech a dává jim tak možnost žít ve vlastním
přirozeném prostředí co nejdéle je to možné. Jedná se především o
následující služby: osobní hygiena, zajištění stravování, podání jídla,
pomoc při chodu domácnosti, úklid, praní, kontakt se společenským
prostředím, poradenství, pomoc při prosazování práv a aktivizační
služby.

Praxe je taková, že o naše služby zájemci žádají podle svých
aktuálních potřeb. Na základě sociálního šetření je s nimi uzavřena
dohoda o rozsahu a frekvenci poskytovaných výkonů a o výši a
způsobu platby, protože na úhradě nákladů těchto služeb se jejich
uživatelé částečně finančně podílí. Platba za služby je v rozsahu platné
vyhlášky.

Předností našich služeb je, že pečovatelská činnost je nedílnou
součástí charitní ošetřovatelské služby (home care), čímž je zajištěna
návaznost a komplexnost pomoci uživatelům, možnost kombinace
služby a její flexibilita při jakékoliv změně bio-psycho-sociálních
potřeb uživatelů služeb. V případě zhoršení zdravotního stavu uživatele
služeb je okamžitě k dispozici zdravotní sestra z charitní ošetřovatelské
služby (home care), jejíž součástí pečovatelská služba je.

Služba pečovatelek je náročná v plnění požadavků klientů,
většinou starých lidí, ale i jejich rodinných příslušníků, což někdy bývá
protichůdné. Proto máme pečovatelky, které absolvovaly
ošetřovatelský kurz a i nadále se průběžně vzdělávají.
Spokojenost klienta je pohlazením po duši každé pečovatelce a je to
hlavním cílem této služby. Služby poskytujeme po celý rok, také o
sobotách, nedělích a svátcích a to i ve večerních hodinách. V roce 2004
jsme zaměstnávali 7 pečovatelek, které se staraly o 152 klientů a
vykonaly u nich celkem 12 383 návštěv.
V rámci tohoto střediska zapůjčujeme také
zdravotní a rehabilitační pomůcky –
polohovací postele, invalidní vozíky,
klozetová křesla, podložní mísy a různé typy
chodítek.
Jak vyplývá z již řečeného, pečovatelské
služby jsou z částečně hrazeny samotnými
uživateli služeb. Avšak převážnou část
nákladů tohoto střediska tvoří podpora
z různých zdrojů. Za finanční příspěvky
v roce
2004
děkujeme
především:
Ministerstvu práce a sociálních věcí,
Jihomoravskému kraji a obci Vlkoš.

Ošetřovatelská služba
realizátor projektu: Eva Hübschtová
kontaktní adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon:
518 612 765, e-mail: chops.kyjov@caritas.cz
Charitní ošetřovatelská služba je domácí péčí /home care/, ve které
zaměstnáváme zdravotní sestry a rehabilitační pracovnici. Při této práci
velice úzce spolupracujeme se všemi praktickými lékaři v Kyjově a
blízkém okolí. Na nich je, aby rozhodli, jestli má jít nemocný člověk
ležet do nemocnice, nebo je lepší mu ošetřovatelskou službu
poskytnout v domácím prostředí. Rozhodnutí může udělat i kterýkoliv
lékař v nemocnici při propouštění nemocného do domácího ošetřování.

Práce zdravotních sester je velmi náročná a zodpovědná. Sestra musí
být schopna se samostatně rozhodovat i 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, protože je potřeba
přesně plnit ordinace a také lékaře jasně informovat o zdravotním stavu
nemocného. Rovněž 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 doopatrovat umírajícího
člověka v jeho domácím prostředí uprostřed svých nejbližších, se
starostlivou, individuální péčí.
Tyto služby zajišťujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denně, hradí je
v plné výši zdravotní pojišťovny a
poskytujeme je v obcích
Bohuslavice, Bukovany, Čeložnice, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec,
Kyjov, Labuty, Milotice, Moravany, Ostrovánky, Skalka, Skoronice,
Svatobořice-Mistřín, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Vacenovice,
Vlkoš, Vřesovice, Žádovice a Žeravice
Za rok 2004 poskytlo našich 5 sester ošetření 322 pacientům.
Uskutečnily u nich celkem 6 000 návštěv.

Dům pokojného stáří v Čeložnicích (CHDPS)

realizátor projektu :
kontaktní adresa :
telefon :
e-mail :

Zdeněk Hochman
Čeložnice 133, Kostelec u Kyjova
518 617 423
charita.celoznice@tiscali.cz

Charita Kyjov provozuje CHDPS Čeložnice od roku 1993. CHDPS
slouží seniorům, kteří nemohou ze
zdravotních či jiných důvodů zajišťovat
své životní potřeby ve svém vlastním
prostředí. Díky malé kapacitě zařízení, ve
kterém se snažíme
budovat dobré
mezilidské vztahy, chceme naplnit náš cíl,
kterým je vytvořit domov rodinného typu.
Vedením k soběstačnosti, naplňováním
koníčků a
poukazov
áním na
smysl
života i v
těžkostech
chceme probudit a udržet seniory
v smyslu-plném prožívání života i ve
stáří. Personál charitního domova tvoří
vedoucí,
zdravotní
sestry,
pečovatelky, uklizečky - pradleny a
údržbář.
Komplex
nabízených
služeb
v CHDPS zahrnuje: ubytování na
dvoulůžkových pokojích, celodenní stravování, pomoc při sebeobsluze,
ošetřovatelská péče včetně hygieny, duchovní, vzdělávací a aktivizační
služby.

Platby za pobyt jsou v souladu s odpovídajícími předpisy.
Celkový chod zařízení byl v roce 2004 zabezpečován díky dotacím
Ministerstva práce a sociálních věcí, dotacím Jihomoravského kraje,
příjmy z vlastní činnosti a dary drobných dárců.
Investiční výstavba

Vzhledem k nevyhovujícím provozním a hygienickým podmínkám
bylo nutno objekt rekonstruovat, pokud zde měl být domov zachován.
V roce 2002 Charita objekt zakoupila a započala přípravu rekonstrukce
zařízení.
V rámci 1. etapy investiční výstavby byl v roce 2003 vybudován
výtah, který zabezpečuje bezbariérový provoz pro ubytované osoby.
V roce 2004 jsme pokračovali v rekonstrukci CHDPS dle schválené
projektové dokumentace 2. etapou. Díky získaným finančním
příspěvkům, a to především z Jihomoravského kraje, Města Kyjova,
kyjovské
firmy
VETROPACK
MORAVIA
GLASS, Tříkrálové
sbírky
i
díky
ostatním drobným
dárcům
jsme
přistavěli
novou
jídelnu,
opravili
kuchyni
a
vybudovali
nový
malý
nákladní
potravinový výtah.
V dalších etapách plánujeme dokončit venkovní úpravy povrchů na
nové jídelně a také na zrekonstruované kuchyni, dále vybudování
nového hygienického zázemí a šatny personálu, rekonstrukci prádelny a
dílny údržbáře. Z požárního hlediska je nutné také dobudovat únikovou
cestu z 2. nadzemního podlaží - ocelové schodiště - ústící do dvorního
traktu.
V závěrečné fázi je nezbytná úprava venkovního povrchu dvorního
traktu, který je třeba sladit s provedenými rekonstrukcemi a je po již
provedené výstavbě v havarijním stavu.

Dům s pečovatelskou službou Svatobořice-Mistřín
realizátor projektu: Mgr. Petr Marek
kontaktní adresa: Hlavní 272, 696 04 Svatobořice-Mistřín
telefon:
518 620 302, e-mail: kyjov@caritas.cz
Jedná se o nový projekt, který Charita Kyjov uvedla do života v
lednu roku 2004. V rámci tohoto projektu poskytujeme komplex
pečovatelských služeb v nově vybudovaném domě pro seniory ve
Svatobořicích-Mistříně.

V domě je k dispozici 24 bytů, z čehož jsou 3 dvoupokojové
manželské a 21 jednopokojových, které obývá celkem 28 obyvatel.
Klientům domova zajišťujeme dopomoc s úkoly, které jsou pro ně
vzhledem k jejich věku a fyzickému či psychickému stavu obtížně
řešitelné. Snažíme se také, abychom je udrželi, v rámci možností, na co
nejvyšší míře soběstačnosti a aktivity. Chceme také povzbudit zájem
obyvatel domova o dění ve světě pořádáním přednášek, kulturních akcí
a celkovým zapojením obyvatel do života obce. Celý komplex služeb
vychází ze snahy o vytvoření prostředí, které by se co nejvíce podobalo
rodinnému prostředí klientů.
V domově je vlastní prádelna, středisko osobní hygieny s
odpočívárnou, místnost na pedikúru, kuchyně a společenská místnost.

Personál domu tvoří vedoucí a dvě pečovatelky, které provádí pečování
také u potřebných v rámci celé obce. Platby obyvatelů jsou v souladu
s odpovídajícími předpisy.

Naše služby neposkytujeme pouze v pečovatelském domě, ale
nabízíme je všem potřebným obyvatelům obce v jejich domácnostech.
Pečování v terénu je stále žádanější činností. Kromě pečovatelských
úkonů poskytuje také rozvoz obědů a půjčování zdravotnických
pomůcek. Již v prvním roce provozu jsme pečování v terénu prováděli i
mimo pracovní dny, tj. včetně sobot, nedělí a svátků.

Projekt byl finančně podpořen dotacemi z Ministerstva práce a
sociálních věcí, Jihomoravského kraje a obcí Svatobořice-Mistřín která
je vlastníkem budovy.

Kontaktní centrum – víceúčelová drogová služba

realizátor projektu: Jarmila Řihánková
kontaktní adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon:
518 611 589, e-mail: kacko.kyjov@caritas.cz
„Brát drogy je zároveň mocný výkřik po životě
a zároveň pomalá sebevražda.
Braní drog je nevědomý, nešťastný
pokus o samoléčbu.“

K-centrum vzniklo v roce 1999 jako ambulantní nízkoprahové
zařízení určené především pro dlouhodobé uživatele drog.
V současnosti naše zařízení nabízí víceúčelové drogové služby 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.
Kontaktní centrum působící v regionu Kyjovska, Veselska a městě
Dubňany, kde nabízí:
 nízkoprahový kontaktní a poradenský program
(mj. nabídka služeb Harm reduction)
 program primárně preventivní
 program práce s veřejností

Služba tohoto typu je jediná v regionu, programy jsou
nastaveny podle potřeb cílové skupiny a reagují na posouzení
drogového problému v místních podmínkách.

Základní ideou programu je pomoc lidem zasaženým drogovou
závislostí, lidem, kteří jsou vznikem a rozvojem drogové závislosti
ohroženi, jejich příbuzným a blízkým a zvýšení informovanosti
a orientace veřejnosti v této problematice. Široký záběr pak mají
programy určené veřejnosti a značný zájem byl v roce 2004 též o
programy specifické primární prevence.
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.
Snížení těchto rizik ulehčí drogově závislému, v případě
jeho rozhodnutí pro abstinenci, jeho zařazení do společnosti a jeho
léčba bude efektivnější a méně finančně nákladná.
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.
Základní statistická data za rok 2004:

Celkový počet klientů v roce
(uživatelů drog 250 + 80 rodinných příslušníků)
Počet nových klientů v roce
Celkový počet všech poskytnutých služeb
Počet vyměněných injekčních stříkaček
Počet referencí do léčby

Počet oslovených v rámci primární prevence

K – centrum v roce 2004 finančně podpořili:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 Jihomoravský kraj
 Města Kyjov, Veselí nad Moravou a Dubňany

330
136

6 555

20 503
53

975

Nízkoprahový klub Wu-Wej
Realizátor projektu: Jakub Koutný
Kontaktní adresa:
Palackého 194, 697 01 Kyjov
Telefon:
608 740 367

Nízkoprahový klub Wu-Wej navázal v roce 2003 na činnost
Centra prevence, které funguje pod Charitou Kyjov od roku 1999. Je
zaměřen především na práci s mládeží.
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
(návštěvníky). Kontakt je založen na naslouchání, akceptaci,
reagování na potřeby mladých a je chápán jako nástroj změny.
Navození důvěry prostřednictvím kontaktu vede k zapojení se do
činností nabízených klubem a v případě potřeby usnadní schopnost
návštěvníka požádat o pomoc, radu v problémové situaci.
Svým působením pomáhá nízkoprahový klub mladým lidem na
cestě k dospělosti a přispívá k jejich lepší orientaci v sobě samých,
v blízkém okolí i v širší společnosti. Tím působí také v oblasti snížení
rizik sociálně-patologických jevů.
Během roku 2004 se nám dařilo pravidelně nabízet zájmové
aktivity, pořádat nárazové akce, zvýšila se návštěvnost klubu, mladí
lidé se do jeho činnosti více zapojili a podílejí se na jeho utváření. Klub
se zapsal do povědomí veřejnosti. Nedocenitelnou pomocí pro
fungování klubu je zapojení dobrovolníků a jejich dobrá organizace.
Dobrovolníků bylo v roce 2004 celkem 12. Díky podpoře těchto lidí
můžeme klub udržet v chodu.

Základní statistická data za rok 2004:
Celkový počet návštěv
Průměrná denní návštěvnost klubu
Počet kontaktů
Počet poradenství
Počet volnočasových aktivit / počet účastníků
Počet nárazových akcí (výstavy aj.) / počet účastníků
Počet přednášek,besed, exkurzí / počet účastníků
Počet dalších akcí

5 610
29
2 660
21
93/562
19/493
44/919
8/167

Za poskytnuté prostředky na provoz klubu děkujeme Ministerstvu
práce a sociálních věcí, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy,
Městu Kyjovu a nadaci VIA. Za finanční podporu na vybavení klubu
děkujeme Krajskému úřadu JMK odboru školství a Městu Kyjovu,
které se výrazně podílelo i na projektu podpořeném Ministerstvem
vnitra v rámci prevence kriminality.

Osobní asistence
realizátor projektu: Eva Hübschtová
kontaktní adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon:
518 612 765

Osobní asistence je komplexem služeb pro lidi se zdravotněsociálním handicapem, jehož průvodním znakem je oddělení od
společnosti.
Charita Kyjov zajišťuje osobní asistenci jednak u dítěte, jednak u
dospělých uživatelů služeb. U dítěte je asistentka k dispozici v době
školní výuky i při všech ostatních školních akcích. Umožňuje mu tak
absolvovat základní školu ve svém sociálním prostředí a začlenit se do
kolektivu spolužáků. Vytváří tak předpoklady pro snadnější zařazení do
společnosti v dospělém věku. Asistenční služba prospívá samotnému
dítěti, rodině postiženého dítěte a také zdravým spolužákům, kterým
zkušenost s postiženým dítětem přináší jiný pohled na život.
Osobní asistenci u dítěte poskytujeme už pátý školní rok. Rodiče
dítěte i učitelé ve škole hodnotí osobní asistenci dítěti jako velmi
potřebnou a práce asistentky odpovídá potřebám dítěte i jeho vedení
k samostatnosti.
Další uživatelé služeb jsou zařazeni do projektu osobní asistence
z důvodu relativně nízkého věku kolem 60 let a není pro ně vhodné
umístění do domova důchodců, protože jsou schopni o sobě a svých
potřebách rozhodovat samostatně a setrvat ve svém přirozeném
sociálním prostředí. Jsou to lidé tělesně postižení, kteří žijí ve svých
domácnostech a podle aktuální potřeby žádají o poskytování služeb
asistenta, jedná se především o pomoc při osobní péči, pomoc při
zajištění chodu domácnosti a kontakt se společenským prostředím.
Osobní asistenci využívají klienti ve všední dny i o sobotách a
nedělích, pokud nemají žádné blízké příbuzné, kteří by tuto službu
mohli zajišťovat.
Tuto finančně náročnou službu můžeme poskytovat díky spoluúčasti
klientů a těm, kdo nás podpořili dotacemi. Jsou to MPSV,
Jihomoravský kraj a obec Svatobořice-Mistřín.

C - klub
realizátor projektu: Ing. Pavel Hofírek
kontaktní adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon:
518 614 129
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 skupiny zdrojem naděje a usnadňuje to zvládání těžké
životní situace. Všichni účastníci sdílejí své problémy, poskytují si rady
a návody a pomáhají získávat externí zdroje pomoci.

.
Skupina se schází v Kyjově pravidelně jednou týdně v prostorách
nízkoprahového klubu WU-WEJ u parku za letním kinem. Setkávání
v klubu probíhá od počátku roku 2004.
Společenství je otevřené pro nově příchozí a své členy k ničemu
nezavazuje, kdo skupinu nepotřebuje, může ji svobodně opustit.
Setkávání lidí s podobnými problémy
Vzájemná podpora v náročných životních situacích
Společné trávení volných chvil
Přijďte mezi nás

Přehled o hospodaření v roce 2004 - příjmy
(bez příjmů na investice)

- od zdravotních pojišťoven
- od klientů za služby v domácnosti
- od klientů za služby v zařízení Charity
- ostatní tržby
Tržby celkem

Kč
859 699
493 112
1 587 266
86 660
3 026 737

%
8,43
4,83
15,56
0,85
29,67

Dotace - Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Rada vlády pro koordinaci protidrogov
- Ministerstvo školství a tělovýchovy
- Jihomoravský kraj
- Město Kyjov
- Město Veselí nad Moravou
- Město Dubňany
- Obec Svatobořice-Mistřín
- Obec Vlkoš
- Úřad práce
Dotace celkem

3 312 200
510 000
54 500
2 277 500
250 000
49 900
50 000
140 266
20 000
291 362
6 955 728

32,47
5,00
0,53
22,33
2,45
0,49
0,49
1,38
0,20
2,85
68,19

16 079
38 975
40 000
123 341
218 395

0,16
0,38
0,39
1,21
2,14

10 200 860

100,00

Tržby

Ostatní - úroky
- příspěvky a dary
- příspěvky nadací
- ostatní výnosy
Ostatní příjmy celkem
PŘÍJMY CELKEM

Přehled o hospodaření v roce 2004 - náklady
(bez nákladů na investice)

Provozní - spotřeba materiálu
- spotřeba energie
- spotřeba PHM

- opravy a udržování

Kč

%

1 714 688

17,02

158 939

1,58

312 250

3,10

664 607

6,60

- ostatní služby

637 561

6,33

- jiné ostatní náklady

92 514

0,92

- cestovné

- daně a poplatky

- odpisy dlouhodobého majetku

61 527

5 878

183 442

0,62
0,06

1,82

Provozní náklady celkem

3 831 406

38,05

Osobní

4 458 116

44,26

160 901

1,60

- mzdové náklady

- zákonné sociální a zdravotní pojištění

- zákonné sociální náklady
- ostatní sociální náklady

Osobní náklady celkem

1 546 542

74 934

15,35

0,74

6 240 493

61,95

NÁKLADY CELKEM

10 071 899

100,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

128 961

Přehled o hospodaření v roce 2004 - investice
Dotace

- Jihomoravský kraj
- Město Kyjov

- Město Bzenec

Příspěvky - dárců

- Tříkrálová sbírka

Příjmy na investice celkem

Rekonstrukce domova v Čeložnicích

Osobní auto pečovatelské služby Kyjov

Kč

%

636 400

45,06

5 000

0,35

120 000

8,50

204 974

14,51

1 412 374

100,00

202 900

13,27

446 000

1326 042

Osobní náklady celkem

1 528 942

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - INVESTICE

-116 568

31,58

86,73

100,00

Základní ekonomické údaje k 31.12.2004
AKTIVA
Stav majetkových účtů
Zásoby
Finanční účty
Pohledávky celkem
Náklady příštích období
Úhrn aktiv

tis. Kč
4 593
25
1 886
461
32
6 997

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

tis. Kč
6 011
740
236
10
6 997

Pracovníci Charity Kyjov

K 31.12.2004 pracovalo v Charitě Kyjov 41 pracovníků. Přepočtené
úvazky za rok 2004 – 35,45.
Úsek činnosti
Pečovatelská služba
Ošetřovatelská služba
DPS SvatobořiceMistřín
CHDPS Čeložnice
Osobní asistence
Centrum prevence
Kontaktní centrum
Celkem

Počet pracovníků Přepočtené úvazky
7
6,56
5
4,44
4
3,16
13
3
3
6
41

12,46
1,94
1,41
5,48
35,45

Přehled hlavních služeb, které Charita Kyjov poskytuje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• rozvoz obědů
• pomoc v domácnosti
• pomoc při osobní hygieně
• zdravotní péči
domácí hospicovou 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

realizátor projektu: Mgr. Božena Bártová
kontaktní adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon:
518 612 765, e-mail: kyjov@caritas.cz
V období kolem slavnosti Tří králů proběhla již tradiční sbírka na
pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu
charitního díla, organizovaná Sdružením Česká katolická charita.
V našem děkanátu tentokrát koledovalo 199 skupinek koledníků, kteří
od ochotných dárců vybrali do kasiček 689 906,60 Kč.

Podle předem daného klíče měla naše charita možnost napsat vlastní
projekty na využití částky 400 145,83 Kč.
Z tohoto celku bylo použito:
• 250 000,00 Kč na rekonstrukci Charitního domu pokojného
stáří v Čeložnicích – vybudování nové jídelny
• 110 000,00 Kč jsme investovali do projektu na rozšíření a
zkvalitnění Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
• 40 145,83 Kč bylo vyčerpáno na přímou pomoc sociálně
potřebným lidem
Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli při
realizaci tohoto společného díla, zvláště příslušným obecním a
městským úřadům, základním školám, skautským organizacím, farním
společenstvím a mnoha dobrovolníkům a příznivcům charity.
Náš dík patří i všem dárcům, kteří svou štědrostí přispěli ke zdaru
této akce.

PODĚKOVÁNÍ

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.
Seznam dárců
Mgr. Bártová Božena - Sobůlky, Dudáková Marie - Čeložnice,
Fronková Marie - Čeložnice, Frýbortová Marie – Čeložnice, Hanáková
Blažena – Kyjov, p. Havelková - Vracov, Ing. Hochman Jindřich Kyjov, Horáčková Marie - Ostrovánky, p. Horáková - Kyjov, Jahodová
Anděla - Čeložnice, p.Janouška - Těmice, Jelínková Anežka Čeložnice, Kaňáková Ludmila – Čeložnice, Ing. Kouřil Jindřich –
Kyjov, Kroupová Marie - Kyjov, Krupanský Václav - Hýsly, Kyněra
Martin – Svatobořice-Mistřín, Luňáková Božena - Čeložnice,
Medřický Josef – Ždánice, Mezihoráková Františka – Kyjov,
Němčanská Marie - Čeložnice, Slavíková Božena – Čeložnice,
Snopková Marie – Čeložnice, Soldánová Jarmila – Kyjov, Sukopová
Marie – Čeložnice, Šafaříková Marie – Kyjov.
Dacom Pharma – Kyjov, Nadace VIA Fond Philips Morris, Vetropack
Moravia Glass – Kyjov.
Provozní dotace a příspěvky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Rada vlády pro koordinaci
protidrogové politiky, Ministerstvo školství a tělovýchovy,
Jihomoravský kraj, Úřad práce Hodonín, Město Kyjov, Město
Dubňany, Město Veselí nad Moravou, Město Bzenec,
Obec
Svatobořice-Mistřín, Obec Vlkoš.

Svět říká: „Ano, miluji tě, pokud dobře vypadáš, jsi inteligentní a
bohatý. Miluji tě, pokud máš dobré vzdělání, dobrou práci a
správné konexe. Miluji tě, pokud hodně vyrábíš, hodně prodáváš a
hodně kupuješ.“ Ve světské lásce se skrývá spousta „pokud“. Tato
„pokud“ mě zotročují, protože je nemožné jim všem vyhovět.
Světská láska je a vždy bude podmínečná. Pokud budu hledat své
pravé já ve světě podmínečné lásky, zůstanu „na háku“ světa –
budu se snažit, neuspěji a budu se znovu snažit. Právě svět pěstuje
závislosti, protože to, co nabízí, nemůže uspokojit nejhlubší tužby
mého srdce.
Henri J. M. Nouwen

Charita Kyjov, Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon 518 612 765, e-mail kyjov@caritas.cz
Příspěvkové konto: 106364558/0300

