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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři naší výroční zprávy,

předkládáme Vám souhrn činností, díky nimž 1240 spoluobčanů v roce 2008 pocítilo naši 
pomoc či službu. Zaměření naší organizace se týká občanů všech věkových kategorií od 
novorozeňat – nákup dětského vybavení u sociálně slabých z prostředků Tříkrálové sbírky 
- až po službu u těžce nemocných a umírajících. Charitní služby jsou připraveny svou 
rozmanitostí odpovídat na potřeby lidí, kteří se dostávají do tíživé životní situace.     

Touto cestou chci poděkovat všem zaměstnancům za službu, kterou konají ve prospěch 
potřebných lidí. Do práce vkládají vedle své odbornosti i sami sebe, čímž se snaží 
naplňovat charitní poslání. 

Naše činnosti mohou fungovat i díky dotacím orgánů státní správy, měst a obcí. V roce 
2008 jsme v Charitě Kyjov realizovali investiční výstavbu. Z důvodů stále větší poptávky po 
sociálních službách, zvláště terénních, bylo nutné provést rekonstrukci budovy na 
Palackého ulici. Dobudováním půdní vestavby vznikly nové provozní prostory, díky nimž 
dochází ke zkvalitnění našich služeb především na úrovni styku s uživateli a zlepšení 
pracovního prostředí zaměstnanců naší organizace. Také svépomocná skupina lidí 
s onkologickým onemocněním získala nové zázemí pro své pravidelné setkávání.

Můj nemalý dík vyjadřuji koledníkům Tříkrálové sbírky – dospělým i dětem, dobrovolníkům 
a dobrodincům, bez jejichž pomoci by naše služba nebyla celistvá.

Zdeněk Hochman
ředitel Charity Kyjov
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POSLÁNÍ CHARITY

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.

Organizační struktura Charity Kyjov
Charita Kyjov je součástí Arcidiecézní charity Olomouc. Diecézní a arcidiecézní charity 
spolupracují v rámci Charity Česká republika, která je členem Mezinárodního společenství 
charit – Caritas Internationalis.

Rada Charity Kyjov
Předsedkyně
Květa Motáňová (Kyjov)

Členové
Blanka Bábíčková (Vacenovice), Mgr. Jiří Berka (Kyjov), Jana Dohnalová (Žádovice), Marie 
Chudíčková (Vracov), Ing. Jarmila Jakšová (Kyjov), Ladislava Kristová (Milotice), Monika 
Hornová (Bzenec), Barbora Nevřivá (Bzenec), Ing. Vladimíra Křížková (Svatobořice-Mistřín) 

Revizní komise
Předsedkyně
Ing. Drahomíra Zapletalová

Členové
Helena Klíglová, Oldřiška Heringová

Vedoucí pracovníci Charity Kyjov
Ředitel
Zdeněk Hochman

Vedoucí
Mgr. Jan Kvaltin, Mgr. Božena Bártová (do 30. 4. 2008), Marek Pelikán (od 1. 5. 2008), 
Blažena Hanáková, Mgr. Stanislav Ingr (do 30. 6. 2008), Mgr. Karla Karešová (od 1. 7. 
2008), Ing. Libuše Jedovnická, Marcela Repíková, Jarmila Švábová, Helena Žáčková



Posláním Občanské poradny je podpora uživatele v hledání možností řešení konkrétní 
životní situace. Nabízí lidem prostor pro vyjádření těžkostí, se kterými se potýkají, a svých 
potřeb. Je místem, kde se lidé mohou spolehnout na zájem a porozumění jejich situaci.  
Pracuje na principech bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.

Služba je určena osobám (jednotlivcům, manželům, rodinám, skupinám osob), které se 
nacházejí v nepříznivé životní situaci a nedokážou ji řešit vlastními silami.

Občanská poradna poskytuje odborné poradenství v těchto oblastech:
 systém sociálních dávek a pomoci  >
 nemocenské a důchodové pojištění  >
 pracovně-právní problematika  >
 rodina a mezilidské vztahy  >
 majetkoprávní vztahy   >
 školství a zdravotnictví  >
 právní systém a právní ochrana >
 náhrady škody, dluhy, exekuce >
 problematika bydlení >

Občanská poradna nenahrazuje práci profesionálních právníků. Může však pomoci se 
v problému lépe orientovat a zprostředkovat kontakty na odborné instituce, zpracovat 
potřebné písemnosti či podpořit uživatele v jednání s organizacemi.

Služba je poskytována v budově Charity Kyjov, Palackého 194, 697 01 Kyjov. Místnost 
Občanské poradny je bezbariérová. 

Zájemce o službu může Občanskou poradnu navštívit osobně, či ji kontaktovat telefonicky 
nebo písemně (poštou, e-mailem).

Občanská poradna je otevřena v: 
Úterý, čtvrtek:  9.00-11.00 a 12.30-15.30

Základní statistická data za rok 2008

Počet uživatelů 57

Počet kontaktů 67

Poskytnutá přímá sociální výpomoc 9

OBČANSKOU PORADNU V ROCE 2008 FINANČNĚ PODPOŘILI:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR >
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01
OBČANSKÁ PORADNA 
KYJOV

REALIZÁTOR PROJEKTU  
Mgr. Radka Tesaříková

KONTAKTNÍ ADRESA  

Palackého 194, 697 01 Kyjov

telefon 518 323 767, poradna.kyjov@caritas.cz
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Posláním Charitní pečovatelské služby je podpora lidem v nepříznivé životní situaci, kteří 
potřebují pomoc druhé osoby k zajištění základních životních potřeb, a přejí si setrvat ve 
svém přirozeném prostředí domova.

Služba je určena seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu druhé 
osoby k zajištění svých základních životních potřeb a potřeb duchovních ve svém sociálním 
prostředí. Přitom se jedná o uživatele, kteří chtějí zůstat doma, co nejdéle je to možné, 
a nepřejí si žít v pobytovém zařízení sociálních služeb.

Služba usiluje o: 
zajištění péče pro potřebné občany a jejich setrvání v prostředí domova co nejdéle  >
a tím i zajištění lepšího prožívání stáří a nemoci 
zachování vlastního životního stylu, na který jsou zvyklí, a který jim vyhovuje >
podporu a pomoc uživatelům služeb ve všech oblastech životních aktivit, které pro  >
změněný zdravotní stav nemohou krátkodobě či dlouhodobě vykonávat (pomoc 
k samostatnosti, soběstačnosti)
podporu uživatele k samostatnému rozhodování o vlastním životě  >
podporu uživatele k aktivitě v co největší možné míře >

Charitní pečovatelská služba poskytuje:
 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 >
 základní poradenskou činnost >
 fakultativní služby (pedikúra, praní prádla, použití charitního zvedáku do vany, zapůjčení  >
jídlonosiče s termoobalem, další služby dle vyžádání)

Středisko CHPS je otevřeno pro veřejnost každý pracovní den od 7:00 do 15:30. Provozní 
doba pro uživatele je každý den od pondělí do neděle od 7:00 do 20:00 a dle potřeby 
uživatelů i do pozdějších večerních hodin. Maximální kapacita služby je 120 klientů.

Základní statistická data za rok 2008

Počet uživatelů služby 120

Počet návštěv 17 320

Počet výkonů 26 851

Počet hodin poskytnuté služby 4 273

PEČOVATELSKOU SLUŽBU V ROCE 2008 FINANČNĚ PODPOŘILI:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR >
Jihomoravský kraj >
Obec Moravany >
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02
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
KYJOV

REALIZÁTOR PROJEKTU  
Mgr. Božena Bártová, Marek Pelikán

KONTAKTNÍ ADRESA  

Palackého 194, 697 01 Kyjov

telefon 518 612 765, chps.kyjov@caritas.cz
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Charitní dům pokojného stáří (CHDPS) v Čeložnicích slouží seniorům, kteří ze zdravotních 
nebo sociálních důvodů nemohou pobývat ve vlastním prostředí. Přispívá k důstojnému 
zajištění jejich potřeb a poskytuje místo k životu, kde se lidé mohou spolehnout na podporu 
a zájem. CHDPS Čeložnice je zařízení s malou kapacitou, která umožňuje osobní přístup 
ke každému uživateli.

Služba je určena seniorům, kteří nemohou ze zdravotních či sociálních důvodů zajišťovat 
své životní potřeby ve vlastním prostředí, kdy pomoc k jejich zajištění nelze poskyt-
nout rodinou ani terénními sociálními službami. Jedná se o zařízení převážně pro 
ženy (s možností 3 míst pro muže v pokojích s vlastním sociálním zařízením). Služba 
je přednostně určena zájemcům pocházejícím z Kyjovska a Jihomoravského kraje 
a zájemcům s přiznaným příspěvkem na péči ve 3. a 4. stupni.

Služba usiluje o: 
vytvoření domova rodinného typu respektující důstojnost a svobodu uživatele služby >
poskytnutí prostředí bezpečí a jistoty v zajištění základních životních potřeb uživatele  >
služby
podporu uživatele služby v jeho soběstačnosti a aktivitě >
podporu společenských kontaktů  >
zajištění intenzivní péče o uživatele v terminálním stadiu s prvky hospicové péče >
zprostředkování dalších služeb dle potřeb uživatelů služby >
poskytnutí příležitosti k duchovním aktivitám >

Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích poskytuje pobytové sociální služby, tj. ubytování, ce-
lodenní stravování, pomoc při osobní hygieně a zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 
Dále nabízí duchovní službu, rehabilitační a zájmové činnosti, pomoc při uplatňování práv 
a obstarávání osobních záležitostí, podporuje spolupráci s rodinou a kontakt se společností.

CHDPS se nachází v malebném podhůří Chřibů, v klidném vesnickém prostředí. Jedná se 
o nově zrekonstruovanou dvoupodlažní budovu se zahradou. K CHDPS náleží vlastní kuchyně 
a prádelna. Uživatelé mají k dispozici vlastní či sdílený pokoj, jídelnu a společné sociální zařízení 
(mimo tří pokojů, jež mají vlastní sociální zařízení). Uživatelé mohou využívat výtah k dopravě 
mezi podlažími budovy, posezení před domem a na balkóně a další společenské prostory.

Základní statistická data za rok 2008

Kapacita zařízení 26

Celkový počet uživatelů služby 41

Průměrný věk uživatelů 83,9

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ V ROCE 2008 FINANČNĚ PODPOŘILI:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR >
Jihomoravský kraj >
Město Bzenec >

03
CHARITNÍ DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ  
ČELOŽNICE

REALIZÁTOR PROJEKTU  
Mgr. Jan Kvaltin

KONTAKTNÍ ADRESA  

Čeložnice 133, 696 51 Kostelec u Kyjova

telefon 518 617 423, e-mail chdps.celoznice@caritas.cz

8 CHARITA KYJOV
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Posláním Charitní pečovatelské služby ve Vracově je podpora lidem v nepříznivé životní 
situaci, kteří potřebují pomoc druhé osoby k zajištění základních životních potřeb, a přejí si 
setrvat ve svém přirozeném prostředí domova či v Domě s pečovatelskou službou.

Uživatelé Charitní pečovatelské služby jsou senioři a lidé se zdravotním postižením, kteří 
potřebují podporu druhé osoby k zajištění svých základních životních potřeb a potřeb du-
chovních ve svém sociálním prostředí. Přitom se jedná o uživatele, kteří chtějí zůstat doma, 
co nejdéle je to možné, a nepřejí si žít v pobytovém zařízení sociálních služeb.

Charitní pečovatelská služba poskytuje:
 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 >
základní poradenskou činnost >
fakultativní služby (pedikúra, praní prádla nebo další služby dle vyžádání) >

Charitní pečovatelská služba ve Vracově je terénní a ambulantní službou, poskytovanou ve 
vymezeném místě města Vracov a obcí Vlkoš a Vacenovice prostřednictvím kvalifi kovaných 
pracovníků. 

CHPS je otevřena pro veřejnost a uživatele každý pracovní den od 6:30 do 15:00.  

Maximální kapacita služby je 80 klientů.

Základní statistická data za rok 2008

Počet uživatelů služby 91

Počet návštěv 10 537

Počet výkonů 11 881

Počet hodin poskytnuté služby 837

PEČOVATELSKOU SLUŽBU V ROCE 2008 FINANČNĚ PODPOŘILI: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR >
Město Vracov >

04
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
VRACOV

REALIZÁTOR PROJEKTU  
Marcela Repíková

KONTAKTNÍ ADRESA  

Luční 1590, 696 42 Vracov

telefon 518 628 324, e-mail chps.vracov@caritas.cz

10 CHARITA KYJOV
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Osobní asistence poskytuje terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné fyzické osoby. Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů. 

Uživatelé Osobní asistence jsou lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu 
druhé osoby k zajištění svých základních životních potřeb a potřeb duchovních ve svém 
sociálním prostředí. Přitom se jedná o uživatele, kteří chtějí zůstat doma a chtějí vykonávat 
aktivity, na které jsou zvyklí.

Služba usiluje o:
zajištění péče pro potřebné občany (dospělé i děti) a jejich setrvání ve svém vlastním  >
sociálním prostředí 
podporu a pomoc uživatelům služeb ve všech oblastech životních aktivit, které pro  >
změněný zdravotní stav  nemůžou krátkodobě či dlouhodobě vykonávat (pomoc k sa-
mostatnosti, soběstačnosti) 
kompenzaci handicapu klientů a jejich začlenění do společnosti  >
podporu uživatele k aktivitě v co největší možné míře >

Služby osobní asistence zahrnují:
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 >
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti >
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí   >
další služby (např. komunikace, dohled,…) >

Středisko Osobní asistence je otevřeno pro veřejnost každý pracovní den od 7:00 do 
15:30. Provozní doba pro uživatele je každý den od pondělí do neděle v neomezeném 
čase.

Základní statistická data za rok 2008

Počet uživatelů služby 4

Počet návštěv 960

Počet hodin poskytnuté služby 2 672

OSOBNÍ ASISTENCI V ROCE 2008 FINANČNĚ PODPOŘILII: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR >

05
OSOBNÍ ASISTENCE 
KYJOV

REALIZÁTOR PROJEKTU  
Mgr. Božena Bártová, Marek Pelikán

KONTAKTNÍ ADRESA  

Palackého 194, 697 01 Kyjov

telefon 518 612 765, asistence.kyjov@caritas.cz
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Posláním Charitní pečovatelské služby ve Svatobořicích-Mistříně je podpora lidem 
v nepříznivé životní situaci, kteří potřebují pomoc druhé osoby k zajištění základních 
životních potřeb, a přejí si setrvat ve svém přirozeném prostředí domova či v Domě 
s pečovatelskou službou.

Charitní pečovatelská služba poskytuje:
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 >
základní poradenskou činnost >
fakultativní služby (pedikúra, praní prádla nebo další služby dle vyžádání) >

Charitní pečovatelská služba je terénní a ambulantní službou poskytovanou ve 
Svatobořicích-Mistříně prostřednictvím kvalifi kovaných pracovníků  CHPS 
je otevřena pro veřejnost a uživatele každý pracovní den od 6:30 do 15:00.

Uživatelé Charitní pečovatelské služby jsou senioři a lidé se zdravotním postižením, kteří 
potřebují podporu druhé osoby k zajištění svých základních životních potřeb a potřeb du-
chovních ve svém sociálním prostředí. Přitom se jedná o uživatele, kteří chtějí zůstat doma, 
co nejdéle je to možné, a nepřejí si žít v pobytovém zařízení sociálních služeb. Maximální 
kapacita služby je 30 klientů.

Základní statistická data za rok 2008

Počet uživatelů služby 38

Počet návštěv 4 466

Počet výkonů 8 223

Počet hodin poskytnuté služby 1 732

PEČOVATELSKOU SLUŽBU V ROCE 2008 FINANČNĚ PODPOŘILI: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR >
Jihomoravský kraj  >
Obec Svatobořice-Mistřín >
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
SVATOBOŘICE-MISTŘÍN

REALIZÁTOR PROJEKTU  
Ing. Libuše Jedovnická

KONTAKTNÍ ADRESA  

Hlavní 272, 696 04 Svatobořice-Mistřín
telefon 518 620 302, chps.sm@caritas.cz
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Posláním Charitní ošetřovatelské služby je pracovat v duchu lásky k bližnímu a starat se 
o nemocné a potřebné.

Služba usiluje o to, aby se člověk mohl vrátit co nejdříve z nemocničního ošetřování domů, 
přistupuje ke každému člověku citlivě a individuálně. Jde jí o zkvalitnění života nemocného 
člověka ve svém známém prostředí, kde se nemoc lépe snáší a mnohdy i snáze léčí 
a pacient se rychleji uzdravuje. 

Charitní ošetřovatelská služby poskytuje ošetřovatelskou a rehabilitační službu na základě 
požadavku ošetřujícího lékaře nebo lékaře z nemocnice při propouštění nemocného do 
domácího ošetřování. Služba je hrazena zdravotní pojišťovnou. Zahrnuje ošetřování ran, 
defektů kůže a stomie, aplikace injekcí a inzulínů, měření krevního tlaku, odběry krve 
a dalšího biologického materiálu, výměnu katetrů, i odbornou rehabilitaci po zlomeninách 
a po cévních mozkových příhodách. 

Podle smlouvy je ošetřovatelská a rehabilitační služba poskytována v Kyjově a přilehlých 
obcích – Bohuslavice, Bukovany, Čeložnice, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Labuty, 
Milotice, Moravany, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, 
Svatobořice-Mistřín, Šardice, Vacenovice, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice, Žeravice. 

Službu je zajištěna 7 dní v týdnu, 24 hodin denně a je určena všem dospělým pacientům.

Základní statistická data za rok 2008

Počet pacientů 358

Počet návštěv 7 152

Počet výkonů 14 424

07
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA 

REALIZÁTOR PROJEKTU  
Blažena Hanáková

KONTAKTNÍ ADRESA  

Palackého 194, 697 01 Kyjov 
telefon 518 323 766, chos.kyjov@caritas.cz

CHARITA KYJOV16
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Hospicová domácí služba chrání zájmy těch nejslabších, kteří nemají možnost ani sílu se 
o svá práva a potřeby zasadit. Tato služba je postavena především na respektování lidské 
důstojnosti až do poslední chvíle života v kruhu rodiny tak, aby člověk nezůstal osamocen.

Služba je určena pro pacienty v pokročilých a konečných stádiích nevyléčitelných chorob.

Domácí hospic poskytuje individuální, komplexní a dostupnou péči těžce nemocným 
a umírajícím i jejich rodinám v domácím prostředí. Péče zahrnuje potřeby fyzické, so-
ciální, emoční a duchovní a je zaměřena na kvalitu života. Tým je sestaven z vyškolených 
pracovníků, složený z lékaře odborníka na léčbu bolesti, psychologa, duchovního, sociál-
ního pracovníka, zdravotních sester, pečovatelek a dobrovolníků. Nabízí i odborné po-
radenství a lidskou blízkost. 

Služba je poskytována v okrese Hodonín 24 hod. denně, 7 dnů v týdnu.

Služby Domácího hospice vychází z potřeb pacienta a jedním z práv pacienta je dožít svůj 
život přirozeně, bez nesnesitelné bolesti, v domácím prostředí a mezi svými blízkými. Tato 
služba je nezastupitelná a velmi potřebná. 

Základní statistická data za rok 2008

Počet klientů 41

Počet návštěv 185

Telefonické poradenství 206

Pomoc pozůstalým 24

DOMÁCÍ HOSPIC DAVID V ROCE 2008 FINANČNĚ PODPOŘILI:

Jihomoravský kraj  >
Město Kyjov >
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové >

08
DOMACÍ HOSPIC
DAVID

REALIZÁTOR PROJEKTU  
Blažena Hanáková

KONTAKTNÍ ADRESA  

Palackého 194, 697 01 Kyjov

telefon 518 323 766, chos.kyjov@caritas.cz

CHARITA KYJOV18
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Posláním Nízkoprahového klubu Wu-Wej je poskytovat odbornou pomoc a podporu dětem 
a mládeži z Kyjova a blízkého okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo 
způsobem svého života jsou touto situací ohroženi. Vést klienty k pozitivní změně 
v životním způsobu a k sociálnímu začlenění do jejich přirozeného prostředí.

Naše služba je určena: 
Dětem a mládeži od 13 do 20 let z Kyjova a blízkého okolí nacházející se v obtížné životní 
situaci nebo svým jednáním jsou vznikem této situace ohroženi:

disfunkční rodinné prostředí, úmrtí v rodině, problémy ve škole, osamocení >
pasivní trávení volného času mimo domov >
s projevy problémového chování (záškoláctví, predelikventní chování, agresivní chování,  >
šikana, experimenty s alkoholem, tabákovými a lehkými drogami, rizikové sexuální 
chování)
děti a mládež mladší 13-ti let s projevy rizikového chování  >
mládež starší 20 let nacházející se akutně v tíživé sociální situaci, osobní krizi >

Našim cílem je
poskytovat bezpečný prostor pro rozvoj a seberealizaci uživatelů služby >
aktivizovat uživatele stálou nabídkou činností na klubu, přispívat ke smysluplnému  >
využívání volného času
podporovat klienty v samostatném řešení problémů, v uvědomění si vlastních možností  >
a schopností – nabídka sociálních služeb cílové skupině rozšířit infomovanost 
v oblastech: extremismus a násilí, problematika partnerských vztahů, prevence 
pohlavních nemocí, protidrogová prevence, výběr vhodné školy, hledání práce, a tím 
předcházet vzniku sociálně-patologických jevů, snižovat jejich následky

Nabízíme: informační servis, základní poradenství (intervence), krizovou intervenci, skupino-
vou práci, kontakt s institucemi ve prospěch klienta, práci s blízkými osobami klienta.

Provozní doba:
14:00 -18:00 hod.

Bezpečné prostředí bez drog, alkoholu pro volnočasové činnosti: stolní fotbal, šipky, PC 
s internetem, deskové stolní hry, karty, hakys, knihovna. Pro spotovní vyžití na venkovním 
prostranství je možné si zapůjčit freesbee, badminton, kuželky, fotbalový míč.

Základní statistická data za rok 2008

Počet uživatelů 80

Počet kontaktů 1028

Denní kapacita 30

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB V ROCE 2008 FINANČNĚ PODPOŘILI

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR >
Jihomoravský kraj >

09
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB 
WU-WEJ
REALIZÁTOR PROJEKTU  
Mgr. Stanislav Ingr

Mgr. Karla Karešová

KONTAKTNÍ ADRESA  

Svatopluka Čecha 280, 697 01 Kyjov

telefon 518 323 794, wu-wej@caritas.cz

20 CHARITA KYJOV
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C–klub Charity Kyjov je svépomocná skupina pro onkologicky nemocné.

Posláním C-klubu 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 od počátku roku 2004 schází v Kyjově každý čtvrtek, v době od 9:00 do 11:00 
hodin, dříve ve Wu-Wej klubu, nově v budově Charity Kyjov. Jednou měsíčně je na setkání 
přítomen psycholog. Společenství je otevřené pro nově příchozí a své členy k ničemu 
nezavazuje, kdo skupinu nepotřebuje, může ji svobodně opustit.

C - klub Charity Kyjov spolupracuje s podobnými skupinami a organizacemi v rámci ČR, 
především s Mamma Help Brno a Praha.

Základní statistická data za rok 2008

Počet uživatelů 14

Frekvence setkání 1x týdně

10
C – KLUB

REALIZÁTOR PROJEKTU  
Věra Hofírková telefon 602 860 942

Zdeněk Hochman telefon 518 614 129

KONTAKTNÍ ADRESA  

Palackého 194, 697 01 Kyjov, kyjov@caritas.cz

CHARITA KYJOV22
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V rámci Charity Kyjov provádíme půjčování zdravotních rehabilitačních pomůcek, a to v budově 
Charity Kyjov, Palackého 194, každý pracovní den od 7.00 do 15.30 hod.

K dispozici jsou tyto pomůcky:
postel elektrická >
 antidekubitární matrace >
 odsávačka >
 mechanický vozík >
 hrazda samostatná >
 postel polohovací mechanická >
 stolek k posteli >
 chodítko s kolečky skládací >
 klozetové křeslo >
 křeslo do sprchy >
 chodítko hliníkové >
 nástavec na WC >
 sedačka do vany >
 podložní mísa >

Platby za pomůcky se řídí podle aktuálního ceníku a jsou splatné 1x měsíčně.

REALIZÁTOR PROJEKTU  
Ludmila Kloudová

KONTAKTNÍ ADRESA  

Palackého 194, 697 01  Kyjov

telefon 518 613 191, chps.kyjov@caritas.cz

11
PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

24VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008
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K - centrum je ambulantní nízkoprahové zařízení určené především pro dlouhodobé 
uživatele 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 primárně preventivní  >
program práce s veřejností  >

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 >

Filozofi e 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 fi nančně nákladná.

Základní statistická data za rok 2008

Celkový počet klientů v roce 155

Počet kontaktů 2 287

Počet vyměněných injekčních stříkaček 40 484

Počet referencí do léčby 34

Poradenství 304

K-CENTRUM V ROCE 2008 FINANČNĚ PODPOŘILI:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR >
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky >
Jihomoravský kraj >
Město Kyjov >
Obec Těmice >
Obec Milotice >
Obec Dambořice >
Obec Šardice >

REALIZÁTOR PROJEKTU  
Jarmila Švábová

KONTAKTNÍ ADRESA  

Palackého 194, 697 01  Kyjov

telefon 518 611 589, kacko.kyjov@caritas.cz

12
KONTAKTNÍ CENTRUM
 – VÍCEÚČELOVÁ DROGOVÁ SLUŽBA 

CHARITA KYJOV26
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Terénní práce neboli streetwork je specifi cká 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 představuje 
terénní práce mnohdy poslední možnost, jak nabídnout specifi cké skupině drogově závis-
lých sociální služby.

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

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 stabi- >
lizaci 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 2008

Celkový počet klientů v roce 74

Počet nových klientů v roce 17

Počet kontaktů 599

Počet vyměněných injekčních stříkaček 5842

Počet referencí do léčby 7

Počet vydaných želatinových tobolek 726

TERÉNNÍ PROGRAMY V ROCE 2008 FINANČNĚ PODPOŘILI:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR >
Jihomoravský kraj >
Město Veselí nad Moravou >
Město Dubňany >

REALIZÁTOR PROJEKTU  
Jarmila Švábová

KONTAKTNÍ ADRESA  

Palackého 194, 697 01  Kyjov

telefon 518 611 589, kacko.kyjov@caritas.cz

13
TERÉNNÍ PROGRAM
KYJOV A OKOLÍ 

28 CHARITA KYJOV
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V období kolem slavnosti Tří králů proběhla tradiční Tříkrálová sbírka na pomoc rodinám 
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla. Akci každoročně pořádá 
Charita Česká republika, v Kyjově a jeho okolí sbírku organizuje Charita Kyjov.
 
V roce 2008 se uskutečnila sbírka ve 23 obcích kyjovského děkanátu. Koledovalo 198 
skupinek koledníků, tj. asi 700 dětí i dospělých jako vedoucích skupinek. Společně 
vykoledovali od štědrých dárců 842 295,50 Kč.

Charitě Kyjov bylo podle předem daného klíče dáno k dispozici 488 532,- Kč. 

Obnos byl využit na:
 vybudování zázemí pro rozvoj stávajících služeb  > 280 000,-
 podporu projektu Domácí hospicové péče     > 80 000,-
 přímou pomoc lidem v nouzi      > 60 000,-
 humanitární pomoc do zahraničí – Haiti     > 40 000,-
 nákup rehabilitačních pomůcek      > 28 532,-

Velmi děkujeme všem jednotlivým dárcům a organizacím za jejich příspěvky. Náš 
velký dík patří také těm, kteří sbírku pomohli uskutečnit, tedy vedoucím skupinek, 
dětem a mládeži, jejich rodičům, městským a obecním úřadům a základním 
školám v Kyjově a dalších obcích.

14
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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Hospodaření Charity Kyjov v roce 2008 - náklady

Náklady v tisících Kč

Spotřeba materiálu 2 267

Spotřeba energie 620

Spotřeba  PHM 286

Opravy a udržování 575

Cestovné 76

Náklady na reprezentaci 14 

Ostatní služby 840

Mzdové náklady 8 718

OON 203

Zákonné sociální pojištění 3 052

Zákonné sociální náklady 319

Ostatní sociální náklady 42

Daně a poplatky 6

Ostatní náklady celkem 172

Odpisy dlouhodob. nehm. a hm. majetku 611

Náklady celkem 17 801

Hospodaření Charity Kyjov v roce 2008 - výnosy

Výnosy v tisících Kč

Dotace státní — z toho:Dotace státní — z toho: 7 027

MPSV-Ministerstvo práce a sociálních věcí 6 493

MZ- Ministerstvo zdravotnictví 58

RVKPP – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  410

Úřad práce Hodonín 66

Dotace územně správních celků — z toho: 2 946

Jihomoravský kraj 1 441

Dotace Města Kyjova 136

Dotace Města Vracova 800

Dotace Obce Svatobořice-Mistřín 400

Dotace Města Dubňany 60

Dotace Města Veselí nad Moravou 50

Dotace Města Bzence 10

Dotace Obce Těmice 20

Dotace Obce Milotice 15

Dotace Obce Šardice 5

Dotace Obce Moravany 5

Dotace Obce Dambořice 4

Ostatní výnosy — z toho: 8 295

Tržby od klientů za služby v domácnosti 1 237

Tržby od klientů za služby v zařízení Charity 3 603

Tržby od zdravotních pojišťoven 1 742

Tržba z prodeje služeb 766

Tržby z prodeje majetku 5

Dary – nadace 105

Dary 200

Jiné ostatní výnosy 612

Úroky 25

Výnosy celkem 18 268
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PASIVA
Číslo 
řádku

stav k prvnímu dni 
účetního období

1

stav k poslednímu 
dni účetního období 

2

A. Vlastní zdroje celkem  ř. 87+91 086 8 693 9 235

I. Jmění celkem ř. 88-90 087 7 852 8 427

1. Vlastní jmění 088 7 852 8 418

2. Fondy 089 0 9

II. Výsledek hospodaření celkem ř. 92-94 091 841 808

1. Účet výsledku hospodaření 092 0 395

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 093 336 0

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 094 505 413

B. Cizí zdroje celkem ř. 96+98+106+130 095 910 1 474

III. Krátkodobé závazky celkem ř. 107-129 106 398 1 281

1. Dodavatelé 107 114 28

5. Záměstnanci 111 0 10

6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům 112 0 691

7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního pojištění

113 0 304

8. Daň z příjmů 114 84 5

9. Otatní přímé daně 115 0 30

12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu 118 8 -11

13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územních 
samosprávných celků

119 5 0

17. Jiné závazky 123 162 195

22. Dohadné účty pasivní 128 25 29

IV. Jiná pasiva celkem ř. 131-133 130 512 193

2. Výnosy příštích období 132 512 193

Pasiva celkem 134 9 603 10 709

Základní ekonomické údaje k 31.12.2008 
Rozvaha (bilance) k 31.12.2008

AKTIVA Číslo 
řádku

stav k prvnímu dni 
účetniího období

1

stav k poslednímu 
dni účetního období

2

A. Dlouhodobý majetek ř. 2+10+21+29 001 7041 7 650

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11-20 010 13 391 15 058

1. Pozemky 011 455 455

3. Stavby 013 6 585 7 635

4. Samotné movité věci a soubory m.v. 014 2 281 2 451

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 4 070 4 517

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

029 -6 350 -7 408

6. Oprávky ke stavbám 035 -1 053 -1 272

7. Oprávky k samostatným movitým věcem 
a souborům movitých věcí

036 -1 227 -1 619

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému 
majetku 

039 -4 070 -4 517

B. Krátkodobý majetek celkem ř. 42+52+72+81 041 2 561 3 059

I. Zásoby celkem – ř. 43-51 042 18 42

1. Materiál na skladě 043 18 42

II. Pohledávky celkem – ř. 53-71 052 303 194

1. Odběratelé 053 278 141

4. Poskytnuté provozní zálohy 056 25 53

III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem ř. 73-80 072 2 145 2 795

1. Pokladna 073 12 13

3. Účty v bankách 075 2 133 2 782

IV. Jiná aktiva celkem 081 95 28

1. Náklady příštích období 082 95 28

Aktiva celkem ř. 1+41 085 9 602 10 709
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Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2008 - Výnosy
 

TEXT
Číslo 
řádku

činnosti

hlavní
5

hospodářská
6

celkem 
8

B. Výnosy 44 18 257 11 18 268

I. Třžby za vlastní výkony a za zboží 
celkem 

45 7 347 0 7 347

2. Tržby z prodeje služeb 47 7 347 0 7 347

IV. Ostatní výnosy celkem 59 632 6 638

15. Úroky 63 25 0 25

18. Jiné ostatní výnosy 66 607 6 613

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování 
rezerv a opravných položek celkem 

67 0 5 5

19. Tržby z prodeje dlouhodobého 
nehmotného a hmotného majetku

68 0 5 5

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 305 0 305

27. Přijaté příspěvky (dary) 77 305 0 305

VII. Provozní dotace celkem 79 9 973 0 9 973

29. Provozní dotace 80 9 973 0 9 973

Výnosy celkem 81 18 257 11 18 268

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 457 11 468

34. Daň z příjmu 83 73 0 73

D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 384 11 395

Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2008 - Náklady

TEXT
Číslo 
řádku

činnosti

hlavní
5

hospodářská
6

celkem 
8

A. Náklady 01 17 800 0 17 800

I. Spotřebované nákupy celkem 02 3 173 0 3 173

1.. Spotřeba materiálu 03 2 267 0 2 267

2 Spotřeba energie 04 620 0 620

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných 
dodávek 

05 286 0 286

II. Služby celkem 07 1 504 0 1 504

5. Opravy a udržování 08 575 0 575

6. Cestovné 09 76 0 76

7. Náklady na reprezentaci 10 14 0 14

8. Ostatní služby 11 839 0 839

III. Osobní náklady celkem 12 12 334 0 12 334

9. Mzdové náklady 13 8 921 0 8 921

10. Zákonné sociální pojištění 14 3 052 0 3 052

12. Zákonné sociální náklady 16 319 0 319

13 Ostatní sociální nálkady 17 42 0 42

IV. Daně a poplatky celkem 18 6 0 6

16. Ostatní daně a poplatky 21 6 0 6

V. Ostatní náklady celkem 22 172 0 172

24 Jiné ostatní náklady 30 172 0 172

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
rezerv a opravných položek celkem

31 611 0 611

25. Odpisy dlouhodobého nehmotného 
a hmotného majetlku

32 611 0 611

Náklady celkem 43 17 800 0 17 800
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Zpráva nezávislého auditora
Ověřila jsem přiloženou účetní závěrku Charity Kyjov., tj. rozvahu k 31.12.2008, výkaz zisku 
a ztráty pro neziskové organizace za období od 1.1. 2008 do 31.12.2008 a přílohu této 
účetní závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o Charitě 
Kyjov jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy 
odpovídá statutární orgán Charity Kyjov. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést 
a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, 
aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit 
a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět v dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora
Mojí úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit 
jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými 
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. 
V souladu s těmito předpisy jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a 
provést audit tak, abych získala přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje 
významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je 
získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr 
auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka 
obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní 
pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol 
je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kon-
trol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti 
účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Domnívám se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření mého výroku.

Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a fi nanční 
situace Charity Kyjov k 31.12.2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření 
za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy.

Datum 21.5.2009
            Ing. Jarmila Petráňová, auditor 
            číslo osvědčení 1578

Přehled hlavních služeb, které Charita Kyjov poskytuje
 rozvoz obědů >
 pomoc v domácnosti >
 pomoc při osobní hygieně >
 zdravotní péče >
 domácí hospicová péče >
 osobní asistence >
 půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek >
 služby v DPS Svatobořice-Mistřín a okolí >
 služby v DPS Vracov a okolí >
 pobyt v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích >
 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 >
 občanské poradenství >
 setkávání lidí s onkologickým onemocněním v C-klubu >
 aktivní a bezpečné trávení volného času mladých lidí v klubu Wu-Wej >

Poděkování
Upřímně děkujeme všem institucím, fi rmám, sponzorům, dobrovolným 
spolupracovníkům, členů charitní rady, členům revizní komise a všem příznivcům 
Charity Kyjov za jakoukoliv pomoc.

Provozní dotace a příspěvky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví, Rada vlády pro koor-
dinaci protidrogové politiky, Jihomoravský kraj, Úřad práce Hodonín, Město Kyjov, Město 
Vracov, Město Dubňany, Město Veselí nad Moravou, Město Bzenec, Obec Těmice, Obec 
Milotice, Obec Svatobořice-Mistřin, Obec Dambořice, Obec Moravany, Obec Šardice 
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