Úvodní slovo:
Vážení čtenáři;
jako retrospektivu činností, dosažených výsledků a dalších ukazatelů v r. 2009 vám
předkládáme výroční zprávu Charity Kyjov. Přestože ve funkci ředitele působím teprve
krátce, pokládám si za velkou čest napsat k ní toto úvodní slovo.
I když je zde pro mě řada věcí nových, svůj nástup do nového prostředí vnímám
jako relativně snadný, protože jsem přišel takříkajíc „do hotového“. Charita Kyjov má
dnes všechny služby zaregistrované, poskytuje je týmem profesionálních odborníků,
a co se týče pracovního prostředí a technické vybavenosti i v tomto ohledu je, myslím,
naše zařízení na velmi slušné úrovni.
Chci využít této příležitosti a za každodenní obětavou práci poděkovat všem
svým kolegům a spolupracovníkům. Děkuji také svému předchůdci ve funkci ředitele
p. Zdeňku Hochmanovi, že dokázal přesvědčit všechny kolem sebe o tom, že stojí za to
na čas se uskromnit a zapojit se do společného díla. S podporou celého kolektivu se mu
podařilo dotáhnout do úspěšného konce rozsáhlé a finančně náročné stavební úpravy
na hlavní budově Charity v Kyjově. Díky tomu má dnes Charita Kyjov zázemí, na které
mohou být všichni zaměstnanci právem hrdi.
Již z podstaty právní formy (nestátní nezisková organizace) Charity Kyjov vyplývá,
že realizovat jakoukoli na finance náročnější akci je a vždy bude obtížné. Proto, myslím,
stojí za zmínku, že se nám v loňském roce podařilo realizovat některé stavební práce
jako např. opravu střechy na Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích, v Kyjově
sanační práce proti vlhkosti na objektech ve dvorním traktu, rozvod topení do skladu
a prádelny a také novou uliční fasádu.
Neznamená to však, že bychom už neměli co zlepšovat. Naším záměrem pro nejbližší
období je terénní úprava a rozšíření plochy pro parkování služebních vozidel na nádvoří
v Kyjově a výstavba nového skladu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, protože
stávající prostory jsou nedostatečné a nevyhovující.
Děkuji také všem dobrovolníkům, kteří se v průběhu roku aktivně zapojují do
organizace a průběhu Tříkrálové sbírky či jiných aktivit a pomáhají takto naplňovat
společné charitní dílo. Děkuji i všem dárcům a sponzorům a přeji jim, aby je neopouštěla
důvěra v charitu, kterou oni svými dary pomáhají rozvíjet a budovat.
Závěrem si dovoluji vyslovit přání, aby Charita Kyjov byla vnímána nejen svými uživateli, ale také institucemi a nejširší veřejností jako organizace, která poskytuje kvalitní
péči a které patří nezastupitelné místo v oblasti sociálních a zdravotních služeb v našem
kyjovském regionu.
Ing. Vladimír Měchura
Charita Kyjov, ředitel
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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
Předsedkyně
Květa Motáňová (Kyjov)
Členové
Blanka Bábíčková (Vacenovice), Mgr. Jiří Berka (Kyjov), Jana Dohnalová (Žádovice),
Ing. Pavel Hofírek, CSc. (Kostelec), Monika Höhnová (Bzenec), Ing. Jarmila Jakšová
(Kyjov), Ladislava Kristová (Milotice), Ing. Vladimíra Křížková (Svatobořice-Mistřín),
Barbora Nevřivá (Domanín), Růžena Vávrová (Vracov).
Revizní komise
Předsedkyně
Ing. Drahomíra Zapletalová
Členové
Helena Klíglová, Oldřiška Heringová
Vedoucí pracovníci Charity Kyjov
Ředitel
Zdeněk Hochman (do 31. 8. 2009), Ing. Vladimír Měchura (od 1. 9. 2009)
Vedoucí služeb
Bc. Martin Boček, Blažena Hanáková, Ing. Libuše Jedovnická, Mgr. Jan Kvaltin,
Marek Pelikán, Marcela Repíková, Mgr. Radka Tesaříková, Mgr. Michaela Zelinková,
Helena Žáčková, Bc. Helena Žáčková
Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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Organizační struktura Charity Kyjov
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Charitní ošetřovatelská služba
Kyjov
REALIZÁTOR PROJEKTU:
Blažena Hanáková
KONTAKTNÍ ADRESA:
Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon: 518 323 766,
e-mail: chos.dh@kyjov.charita.cz

Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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Charitní ošetřovatelská služba je domácí péčí (home care), ve které máme registrované zdravotní sestry a rehabilitační pracovnici. Při této práci úzce spolupracujeme se
všemi praktickými lékaři v Kyjově i blízkém okolí. Na nich je, aby rozhodli, jestli má
nemocný člověk ležet v nemocnici, nebo bude mít ošetřovatelskou službu poskytnutou
doma. Rozhodnutí může udělat i kterýkoliv lékař v nemocnici při propuštění 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 dalším jednodenním i vícedenním vzděláváním. Ke své práci potřebují řidičské oprávnění skupiny B, protože bez auta by nebylo možné zajistit každodenní péči
o všechny nemocné. Sestra při své práci musí umět komunikovat nejen s pacientem
většinou vyššího věku, ale také s jeho příbuznými a s ošetřujícími lékaři. Přesně plní naordinovanou léčbu lékařem a jasně informuje o zdravotním stavu nemocného. Zastává
i 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.
Naše práce nám přináší radost a uspokojení, protože můžeme příbuzným pomoci
při opatrování jejich blízkých.
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, Šardice, Vacenovice, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice a Žeravice.
Základní statistická data za rok 2009
Domácí zdravotní péče:
Počet sester
Počet ošetřených pacientů

6
357

Počet ošetřovatelských návštěv

8 261

Počet zdravotních výkonů

17 207

Rehabilitační péče:
Počet rehabilitačních pracovnic
Počet ošetřených pacientů

91

Počet rehabilitačních návštěv

1 195

Počet rehabilitačních výkonů

2 856

Ošetřovatelskou službu Kyjov v roce 2009 finančně podpořil:
• Jihomoravský kraj
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02
Domácí hospicová služba
Kyjov
REALIZÁTOR PROJEKTU:
Blažena Hanáková
KONTAKTNÍ ADRESA:
Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon: 518 323 766
e-mail: chos.dh@kyjov.charita.cz

Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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Náš Domácí hospic David se jmenuje po našem spolupracovníkovi a kamarádovi,
kterého jsme doopatrovali v roce 2004 doma. To bylo impulzem k založení domácího
hospice.
Domácí hospicovou péči nabízíme od dubna 2005. Je to pomoc těm rodinám, které
chtějí své těžce nemocné, většinou s onkologickou diagnózou, doopatrovat doma. Péči
zajišťuje tým, ve kterém je lékař z ambulance léčby bolesti, psycholog a speciálně vyškolené zdravotní sestry. Zajišťujeme i službu duchovního nebo sociálních pracovníků.
Hlavním cílem naší práce je být alternativou pro ty, kteří si přejí poslední měsíce,
týdny nebo dny prožít doma se svými nejbližšími. Nabízíme odbornou radu, praktickou
pomoc v ošetřování, ale i lidskou blízkost doprovázení umírajícího a jeho rodiny.
Při poskytování hospicové péče spolupracujeme s praktickými lékaři, s agenturami
domácí péče, s pečovatelskou službou a společně s nimi pomáháme kvalifikovaně zajistit tělesnou a psychickou pohodu pacienta.
Ošetřovatelské výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Mezi tyto výkony
patří injekce, převazy apod. K zajištění hydratace využíváme podkožně aplikované infúze, které jsou v domácím prostředí výhodné pro pacienta i ošetřující.
Péče o umírající v domácím prostředí doposud naráží na mnoho překážek a velmi
špatně jsou chráněna práva a důstojnost umírajících pacientů. Důsledkem toho mnoho
pacientů tráví závěr svého života v nemocnici proti svému přání. Pozůstalí jsou pak
často dlouhodobě traumatizováni tím, že nebyli schopni svým blízkým nabídnout lepší
alternativu a respektovat jejich přání.
K této službě neodmyslitelně patří i možnost půjčování pomůcek jako jsou elektrická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, infuzní stojany apod., ale také koncentrátor
kyslíku, odsávačka a lineární dávkovač léků.
Službu poskytujeme na území bývalého okresu Hodonín.
Základní statistická data za rok 2009
Hospicová zdravotní péče:
Počet sester
Počet ošetřených pacientů

44

Počet ošetřovatelských návštěv v domácnosti

418

Počet rad, poskytnutých po telefonu

374

Pomoc pozůstalým

18

Domácí hospicovou službu roce 2009 finančně podpořili:
• Jihomoravský kraj
• Město Kyjov
• Město Bzenec
• Obce Sobůlky, Milotice
• Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
• Tříkrálová sbírka 2009
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03
Charitní pečovatelská služba
Kyjov
REALIZÁTOR PROJEKTU:
Marek Pelikán
KONTAKTNÍ ADRESA:
Palackého 194, 69701 Kyjov
E-mail: chps@kyjov.charita.cz
Tel:
518 612 765, 776 049 439

Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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Charitní pečovatelská služba Kyjov je poskytována v Kyjově a okolních obcích
kyjovského regionu. Středisko CHPS je otevřeno každý pracovní den pro veřejnost
od 7:00 – 15:30 hod. a provozní doba pro naše uživatele je Po - Ne od 7:00 – 20:00 hod.
a podle potřeby i déle.
V roce 2009 byla Charitní pečovatelská služba poskytnuta asi 130 uživatelům.
CHPS Kyjov zajišťuje 12 pracovníků v přímé péči a 1 sociální pracovnice. Na základě
zvýšené poptávky jsme více rozšířily svoji činnost v obcích kyjovského regionu ( zejména Kostelec, Čeložnice, Moravany, Žeravice, Žádovice, Bukovany, …).
Poslání Charitní pečovatelské služby 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.
Cíle Charitní pečovatelské služby Kyjov
• Prostřednictvím pečovatelských úkonů zajišťujeme péči pro potřebné občany a jejich
setrvání ve svém vlastním sociálním prostředí - doma co nejdéle a tím i zajištění
lepšího prožívání (fyzicky i psychicky) stáří a nemoci, dále zachovat jejich vlastní
životní styl, na který jsou zvyklí, a který jim vyhovuje
• podporujeme a pomáháme uživatele služeb ve všech oblastech životních aktivit,
které pro změněný zdravotní stav nemůžou krátkodobě či dlouhodobě vykonávat
(pomoc k samostatnosti, soběstačnosti)
• Chceme nadále rozšiřovat naše služby v Kyjově a okolních vesnicích
• Neustálé zvyšování kvality našich služeb (vzdělávání pracovníků, monitorování
spokojenosti uživatelů, …)
Základní činnosti poskytované Charitní pečovatelskou službou 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 kontraktu se společenským prostředím
• základní poradenská činnost
• fakultativní služby (pedikúra, praní prádla, použití charitního zvedáku do vany,
zapůjčení jídlonosiče s termoobalem, další služby dle vyžádání).
Zásady Charitní pečovatelské služby Kyjov
Zařízení vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad a etických
norem.
• K uživatelům, zájemcům o službu, k sobě navzájem přistupujeme s úctou
• 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
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Cílová skupina
Naší cílovou skupinou jsou zejména senioři, osoby se sníženou soběstačností z důvodu
věku, osoby s chronickým onemocněním nebo se zdravotním postižením.

Základní statistická data za rok 2009
Počet uživatelů služby

130

Počet návštěv

11 389

Počet výkonů

32 796

Počet hodin poskytnuté služby

12 654

Charitní pečovatelskou službu Kyjov roce 2009 finančně podpořili:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Jihomoravský kraj
• Obce Kostelec, Moravany, Skoronice, Milotice


Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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Charitní dům pokojného stáří
Čeložnice
REALIZÁTOR PROJEKTU:
Mgr. Jan Kvaltin
KONTAKTNÍ ADRESA:
Čeložnice 133, PSČ: 696 51
telefon: 518 617 423
e-mail: chdps.celoznice@kyjov.charita.cz
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Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích slouží seniorům, kteří nemohou
ze zdravotních či sociálních důvodů pobývat 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.
Celková kapacita domova je 26 míst ve 12 dvoulůžkových a 2 jednolůžkových pokojích. Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích poskytuje v nepřetržitém provozu
pobytové sociální služby:
• 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
Poskytování služeb v CHDPS zajišťují kvalifikované zdravotní sestry a pečovatelky,
které se dále průběžně vzdělávají.
V roce 2009 se uskutečnila pouť do Žarošic, klienti měli možnost účastnit se bohoslužeb, rukodělných aktivit, cvičení, zpívání, pečení, čtení, tematických besed. Do CHDPS
přijížděly se svým programem také děti z družiny v Kostelci a různá hudební tělesa
(ZUŠ, Mužský sbor s Vacenovic, Marijánky z Vacenovic, dětská schola z Věteřova, dětský soubor Malšinka z Kostelce). Nově byla zavedena tzv. canisterapie – terapie se psy.
V loňském roce byla nově zrekonstruována plechová střecha CHDPS a zakoupeno
provozní vybavení.
Základní statistická data za rok 2009
Kapacita zařízení
26
Celkový počet uživatelů
33
Průměrný věk uživatelů
83,5 roku
CHDPS v Čeložnicích v roce 2009 finančně podpořili:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Jihomoravský kraj

Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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05
Charitní pečovatelská služba
Vracov
REALIZÁTOR PROJEKTU:
Marcela Repíková
KONTAKTNÍ ADRESA:
Luční 1590, 696 42 Vracov
telefon: 518 628 324,
mobil: 774 409 348
e-mail: chps.vracov@kyjov.charita.cz
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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 tak setrvat ve svém přirozeném prostředí domova nebo v Domě s pečovatelskou službou.
Charitní pečovatelská služba je formou terénní služby poskytovaná ve vymezeném
místě, čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků, kteří zajišťují sociální služby na základě písemné smlouvy, mezi poskytovatelem a osobou požadující
pečovatelskou službu.
CHPS poskytuje sociální služby všem potřebným občanům. Jedná se především
o seniory a lidi se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu druhé osoby k zajištění svých základních životních a duchovních potřeb.
CHPS zajišťuje tyto základní činnosti:
• 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.
CHPS je poskytována v pracovní dny v pondělí až pátek od 6:30 hod. do 15:00 hod, jinak
dle potřeb uživatelů. V roce 2009 byla pečovatelská služba poskytnuta 104 uživatelům.
Statistika Charitní pečovatelské služby ve Vracově (v procentech):

Statistika provedených úkonů v počtech:
Počet klientů
Dovoz nebo donáška jídla
Praní prádla

104
11 309 dovozů
1 189 kg

Počet návštěv u klientů

11 269

Počet výkonů u klientů

18 542

Pečovatelskou službu ve Vracově podpořili:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Město Vracov
Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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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,
e-mail: chps.sm@kyjov.charita.cz

15
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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, nebo jiné služby dle vyžádání)
Uživatelé CHPS jsou senioři a 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, co nejdéle je
to možné, a nepřejí si žít v pobytovém zařízení sociálních služeb.
CHPS je terénní a ambulantní službou poskytovanou ve Svatobořicích-Mistříně
prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků.
Charitní pečovatelská služba je otevřena pro veřejnost a uživatele každý pracovní
den od 6:30 do 15:00.
Základní statistická data za rok 2009:
Počet uživatelů služby

40

Počet návštěv

2300

Počet hodin poskytnuté služby

1920

Pečovatelskou službu v roce 2009 finančně podpořili:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Jihomoravský kraj
• Obec Svatobořice-Mistřín


Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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Osobní asistence
Kyjov
VEDOUCÍ SLUŽBY:
Marek Pelikán
KONTAKTNÍ ADRESA:
Palackého 194, 69701 Kyjov
E-mail:		
asistence@kyjov.charita.cz
Tel:		
518 612 765, 776 049 439
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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 k zajištění svých základních životních potřeb
a potřeb duchovních. Služba je poskytována v domácím prostředí uživatelů v Kyjově
a okolních obcích. Středisko
Osobní asistence je otevřeno pro veřejnost každý pracovní den od 7:00 do 15:30
hodin a provozní doba pro uživatele je každý den v neomezeném čase.
Cíle služby
• možnost začlenění uživatele do společnosti vrstevníků
• zvládání úkonů pomocí asistenta, které by sami uživatelé vzhledem ke svému
postižení nezvládli
• zvyšování sebevědomí a možnost seberealizace
• setrvání ve svém sociálním prostředí
• v případě dítěte možnost soustavného školního vzdělávání na základní škole
• v případě dítěte snadnější zařazení do společnosti v dospělém věku
Rozsah poskytovaných služeb
V rámci osobní asistence poskytujeme služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních
službách.
Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Zásady Osobní asistence
• K uživatelům, zájemcům o službu, k sobě navzájem přistupujeme s úctou
• Respektujeme důstojnost každého člověka, bez ohledu na jeho sociální, duševní
nebo tělesný stav
• Ke každému uživateli přistupujeme individuálně, 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.
Cílová skupina
Naší cílovou skupinou jsou zejména senioři, osoby se sníženou soběstačností z důvodu
věku, osoby s chronickým onemocněním nebo se zdravotním postižením.

Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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Základní statistická data za rok 2009
Počet uživatelů služby
Počet návštěv

1098

Počet výkonů

3057

Počet hodin poskytnuté služby

1118

Osobní asistenci roce 2009 finančně podpořili:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Jihomoravský kraj

19
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Kompenzační pomůcky
Kyjov
VEDOUCÍ SLUŽBY:
Marek Pelikán
KONTAKTNÍ ADRESA:
Palackého 194, 69701 Kyjov
E-mail: pomucky@kyjov.charita.cz
Tel:
518 613 191
Provozní doba:
Po-Pá, od 7:00 do 15:30 hod.

Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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Poslání
Posláním služby je zachování či zlepšení samostatnosti a kvality života seniorů, zdravotně postižených a o ně pečujících osob. 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
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, jednak 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
Platby za pomůcky se řídí podle aktuálního ceníku a jsou splatné 1x měsíčně.
Množství nově zakoupených pomůcek závisí na příjmech od uživatelů za zapůjčené pomůcky a štědrosti dárců a Tříkrálové sbírky. V průběhu roku 2009 jsme zakoupili nová
elektrická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, mechanické vozíky, stolky k posteli,
klozetová křesla aj.

21
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Občanská poradna
Kyjov
REALIZÁTOR PROJEKTU:
Mgr. Radka Tesaříková
KONTAKTNÍ ADRESA:
Palackého 194, Kyjov
telefon: 518 323 767
e-mail: poradna@kyjov.charita.cz

Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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Služby Občanské poradny jsou otevřeny lidem, kteří zakoušejí nepříznivou či krizovou životní situaci, a hledají možnosti jejího řešení.
Občanská poradna
• poskytuje podporu klientům v hledání možností řešení jejich konkrétní životní
situace
• nabízí lidem prostor pro vyjádření jejich obtíží a potřeb
• je místem, kde se lidé mohou spolehnout na zájem a porozumění jejich situaci.
Základními principy práce Občanské poradny jsou
bezplatná, důvěrná a nestranná pomoc.
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.
Poskytované poradenství zahrnuje tyto oblasti:
• systém sociálních dávek a pomoci
• pracovně-právní problematika
• majetkoprávní vztahy
• právní systém a právní ochrana
• náhrady škody, dluhy, exekuce
• nemocenské a důchodové pojištění
• rodina a mezilidské vztahy
• školství a vzdělávání
• problematika bydlení
Zájemce o službu může Občanskou poradnu kontaktovat
• osobně
• telefonicky
• písemně (pošta, e-mail).
Přístup do Občanské poradny je bezbariérový.
Občanská poradna je otevřena
úterý a čtvrtek
9:00 – 11:00 		

12:30 – 15:30 hodin.

V roce 2009 poskytla Občanská poradna celkem 177 intervencí (30 min. jednání
s klienty). Nejčastěji se jednalo o poskytnutí informací a poradenství klientům v oblastech: dluhy a exekuce, rodina a mezilidské vztahy, sociální dávky a služby a bydlení.
Pracovníci poradny pracují pod pravidelnou supervizí a naplňují požadavky na průběžné vzdělávání.
Občanská poradna spolupracuje při Komunitním plánování sociálních služeb na
Kyjovsku.
Občanskou poradnu roce 2009 finančně podpořil:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Kontaktní centrum
- víceúčelová drogová služba
Kyjov
REALIZÁTOR PROJEKTU:
Bc.Martin Boček
KONTAKTNÍ ADRESA:
Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon: 518 611 589,
e-mail: k.centrum@kyjov.charita.cz

Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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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 program (mj. nabídka služeb Harm reduction)
• poradenský program pro klienty, jejich rodiče, přátele a blízké
• program práce s veřejností
• sociální práce, krizová intervence
• vyřizování léčby, individuální poradenství
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.
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.
Základní statistická data za rok 2009:
Celkový počet klientů v roce
Počet kontaktů
Počet vyměněných injekčních stříkaček
Počet referencí do léčby
Poradenství
K - CENTRUM V ROCE 2009 FINANČNĚ PODPOŘILI:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
• Jihomoravský kraj
• Město Kyjov
• Ministerstvo zdravotnictví ČR
• Obce Milotice, Dambořice, Bukovany
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127
1 806
26 902
22
239
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Terénní program
Kyjov a okolí
REALIZÁTOR PROJEKTU:
Bc.Martin Boček
KONTAKTNÍ ADRESA:
Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon: 518 611 589,
e-mail: k.centrum@kyjov.charita.cz

Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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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 představuje terénní práce mnohdy poslední možnost, jak nabídnout specifické skupině drogově závislých 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 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
TERÉNNÍ PROGRAMY V ROCE 2009 FINANČNĚ PODPOŘILI:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Ministerstvo zdravotnictví
• Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
• Jihomoravský kraj
• Veselí nad Moravou, Dubňany
Základní statistická data za rok 2009:
Celkový počet klientů v roce:

65

Počet nových klientů v roce:

10

Počet kontaktů:
Počet vyměněných injekčních stříkaček:
Počet referencí do léčby:
Počet vydaných želatinových tobolek:
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485
9 603
4
966

12
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
– Nízkoprahový klub Wu-wej
Kyjov
REALIZÁTOR PROJEKTU:
Bc. Michaela Zelinková
KONTAKTNÍ ADRESA:
Svatopluka Čecha 280, 697 01 Kyjov
telefon: 518 323 794
mobil: 777 128 849
e-mail: wu-wej@kyjov.charita.cz

Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9

28

Cíle a poslání
Poslánim nizkoprahového zařizeni pro děti a mládež (NZDM) s názvem Nízkoprahový klub Wu – Wej 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
• 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.
• Volnočasové činnosti: stolní fotbálek, badminton, kuželky, PC s internetem, poslech
hudby, beat-box, filmový klub, tvořivé dílny.
• Prostor pro seberealizaci: možnost zapojit se do plánování a organizace klubu, osobní zapojení do tvorby vlastních programů (turnaje ve fotbálku, diskotéky, tvořivé
dílny).
Pro koho tu jsme:
Pro děti a mládež ve věku 13 – 20let.
Otevírací doba : PO – ČT 14:00 – 18:00 hod.
Základní statistická data za rok 2009
Počet uživatelů

1 437

Počet kontaktů

2 445

Denní kapacita

30

Klub je aktivním členem pracovní skupiny NZDM Nuts II pro kraj Jihomoravský
a Vysočina.
Kvalitu poskytovaných služeb garantuje Česká asociace streetwork o.s.
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Nízkoprahový klub je od roku 2009 financován v rámci Individuálního projektu po
dobu 3 let z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu, pro věkovou kategorii 15 let – 26 let.

evropský
sociální
fond v ČR

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUOCNOST
Charita
Česká republika

www.esfcr.cz

Věková kategorie 13 let – 15 let je financována z jiných zdrojů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Město Kyjov
Děkujeme za materiální a finanční podporu také následujícím subjektům:
WIKY - hračky Kyjov
AKORD - prodejna hudebnin při ZUŠ Kyjov
Kancelářské potřeby: malo - velkoobchod, Dobrovského 899, Kyjov
Drogerie Rybová, Masarykovo nám. Kyjov
Smíšené zboží Věra Křížová, Domanín
Smíšené zboží Jana Hrobařová, Domanín
Městská knihovna Kyjov

Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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C - klub
Kyjov
REALIZÁTOR PROJEKTU:
Věra Hofírková
KONTAKTNÍ ADRESA:
Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon: 518 614 129
mobil: 602 860 942
e-mail: c-klub@kyjov.charita.cz
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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, předávají si zkušenosti, poskytují
si rady a pomáhají získávat externí zdroje pomoci. Po vzájemné dohodě společně navštěvují akce pořádané spolupracujícími organizacemi, výstavy a přednášky či organizují zájezdy do blízkých lázeňských měst.
Skupina se od počátku roku 2004 schází každý čtvrtek v době od 9:00 do 11:00
hodin v budově Charity Kyjov (Palackého 194). Vzhledem ke skutečnosti, že přítomní
prožívají velmi obtížné období svého života, je pro ně velmi potřebné a povzbuzující, že
se mohou setkávat i pod vedením psychologa. Přitom je nabízena možnost individuální konzultace a psycho-terapeutická pomoc. Při společném setkání je prováděn nácvik
relaxačních technik, řešení modelových situací a vedena diskuse o problémech zajímajících členy skupiny. Psychologická podpora je velmi důležitá, protože onkologicky
nemocné osoby se velmi těžce vyrovnávají se svou nemocí, často se vyhýbají společnosti
a mnohdy prožívají hluboké krize.
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 2009
Počet uživatelů: 15
Frekvence setkání: 1x týdně
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Tříkrálová sbírka
Kyjovský děkanát
REALIZÁTOR PROJEKTU:
Mgr. Radka Tesaříková
KONTAKTNÍ ADRESA:
Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
telefon: 518 323 767
mobil: 724 353 902
e-mail: o-poradna@kyjov.charita.cz
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Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků. Také počátkem ledna 2009 vyšli do ulic Tří králové, aby přinášeli lidem radost a koledovali
pro ty nejpotřebnější. Výtěžek je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí.
Tříkrálovou sbírku organizuje Charita Česká republika prostřednictvím oblastních
Charit. Ve 23 obcích kyjovského děkanátu sbírku pořádá Charita Kyjov, která v roce
2009 vyslala celkem 200 skupinek tříkrálových koledníků. Vykoledovaná částka činila
874 190,- Kč.
Podle předem stanoveného klíče z této částky obdržela
které využila pro tyto účely:
• přímá pomoc lidem v nouzi
• pomoc lidem postiženými záplavami
• podpora projektu domácí hospicové péče
• rozvoj domácí péče v kyjovském regionu
• podpora projektu pečovatelské služby
• podpora projektu humanitární pomoci v zahraničí

Charita Kyjov 507 030,- Kč,
50 000,- Kč
101 380,- Kč
100 000,- Kč
135 650,- Kč
100 000,- Kč
20 000,- Kč

Děkujeme všem dárcům za důvěru a podporu charitního díla, skrze které můžeme
pomáhat lidem potřebným, nemocným či lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci.
Náš velký dík patří také těm, kteří pomohli sbírku zorganizovat tj. vedoucím skupinek, dětem, jejich rodičům, městským a obecním úřadům a základním školám.

Vý ro č n í z p rá va 2 0 0 9
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Hospodaření Charity Kyjov v roce 2009 – výnosy:
Výnosy

v tisících Kč

Dotace státní – z toho:

6 532

Ministerstvo práce a sociálních věcí

5 959

Ministerstvo zdravotnictví

100

Rada vlády
pro koordinaci protidrogové politiky

473

Dotace územně správních celků – z toho:

2 918

Jihomoravský kraj

1 458

Město Kyjov

107

Město Vracov

800

Obec Svatobořice-Mistřín

400

Město Dubňany

60

Město Veselí nad Moravou

40

Město Bzenec

5

Obec Sobůlky

10

Obec Milotice

15

Obec Dambořice

2

Obec Moravany

5

Obec Kostelec

10

Obec Bukovany

3

Obec Skoronice
Ostatní výnosy – z toho:

3
11 119

Tržby od klientů za služby v domácnosti

1 562

Tržby od klientů za služby v zařízení Charity

4 033

Tržby od zdravotních pojišťoven

3 146

Tržba z prodeje služeb

1 544

Dary – nadace

56

Dary

173

Jiné ostatní výnosy

580

Úroky
Výnosy celkem
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Hospodaření Charity Kyjov v roce 2009 – náklady:
Náklady

v tisících Kč

Spotřeba materiálu

2 551

Spotřeba energie

600

Spotřeba PHM

312

Opravy a udržování

893

Cestovné

76

Náklady na reprezentaci

10

Ostatní služby
Mzdové náklady

1 021
10 038

OON

102

Zákonné sociální pojištění

3 151

Zákonné sociální náklady

341

Ostatní sociální náklady

59

Daně a poplatky

27

Ostatní náklady celkem

228

Odpisy dlouhodob. nehm. a hm. majetku
NÁKLADY CELKEM

681
20 090
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Základní ekonomické údaje k 31. 12. 2009
Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2009
AKTIVA

číslo
řádku

stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem ř. 2+10+21+29

001

7 650

7 778

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 až 20

010

15 058

16 178

1.

Pozemky

011

455

455

3.

Stavby

013

7 635

7 686

4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

014

2 451

3 144

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

017

4 517

4 893

IV.

Oprávky k dlouhodobého majetku celkem ř. 30 - 40

029

-7 408

-8 400

6.

Oprávky ke stavbám

035

-1 272

-1 527

7.

Oprávky k samostatným movitým věcem
a souborům movitých věcí

036

-1 619

-1 980

039

-4 517

-4 893

10. Oprávky k drobnému dl. hmotnému majektu
B.

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

041

3 059

2 627

I.

Zásoby celkem ř. 43 až 51

042

42

52

1.

Materiál na skladě

043

42

52

II.

Pohledávky celkem ř. 53 až 71

052

194

438

1.

Odběratelé

053

141

379

4.

Poskytnuté provozní zálohy

056

53

59

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 73 až 80

072

2 795

2 108

1.

Pokladna

073

13

9

2.

Ceniny

074

0

4

3.

Účty v bankách

075

2 782

2 095

IV. Jiná aktiva celkem ř. 82 až 84

081

28

29

1.

082

28

29

085

10 709

10 405

Náklady příštích období

Aktiva celkem ř. 1+41
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PASIVA

číslo
řádku

stav k prvnímu
dni účetního
období

Stav
k poslednímu
dni účetního
období

1

2

A.

Vlastní zdroje celkem ř. 87+91

086

9 234

9 672

I.

Jmění celkem ř. 88 až 90

087

8 427

8 413

1.

Vlastní jmění

088

8 418

8 384

2.

Fondy

089

9

29

II.

Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až 94

091

807

1 259

1.

Účet výsledku hospodaření

092

0

451

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

093

394

0

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

094

413

808

B.

Cizí zdroje celkem ř. 96+98+106+130

095

1 474

734

III.

Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až 129

106

1 281

481

1.

Dodavatelé

107

28

45

3.

Přijaté zálohy

109

0

108

5.

Zaměstnanci

111

10

0

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

691

0

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení
a veřejného zdravotního pojištění

113

304

0

8.

Daň z příjmu

114

5

-23

9.

Ostatní přímé daně

115

30

0

11. Ostatní daně a poplatky

117

0

2

12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

-11

297

17. Jiné závazky

123

195

24

22

128

29

28

IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až 133

130

193

253

2.

132

193

253

134

10 708

10 406

Dohadné účty pasivní

Výnosy příštích období

Pasiva celkem
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2009 - náklady

TEXT

číslo
řádku

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

5

6

8

A

Náklady

01

20 090

0

20 090

I.

Spotřebované nákupy celkem

02

3 463

0

3 463

1.

Spotřeba materiálu

03

2 551

0

2 551

2.

Spotřeba energie

04

600

0

600

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných
dodávek

05

312

0

312

II.

Služby celkem

07

2 000

0

2 000

5.

Opravy a udržování

08

893

0

893

6.

Cestovné

09

76

0

76

7.

Náklady na reprezentaci

10

10

0

10

8.

Ostatní služby

11

1 021

0

1 021

III.

Osobní náklady celkem

12

13 691

0

13 691

9.

Mzdové náklady

13

10 140

0

10 140

10. Zákonné sociální pojištění

14

3 151

0

3 151

12. Zákonné sociální náklady

16

341

0

341

13. Ostatní sociální náklady

17

59

0

59

IV. Daně a poplatky celkem

18

27

0

27

14. Daň silniční

19

21

0

21

16. Ostatní daně a poplatky

21

6

0

6

V. Ostatní náklady celkem

22

228

0

228

24. Jiné ostatní náklady

30

228

0

228

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

31

681

0

681

25. Odpisy dlouhodob. nehm. a hm.maj.

32

681

0

681

Náklady celkem

43

20 090

0

20 090
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2009 – výnosy

TEXT

číslo
řádku

B.

Výnosy

44

I.

Tržby za vlastní výkony za zboží celkem

Činnosti
hlavní

hospodářská

celkem

5

6

8

20 569

7

20 576

45

45

0

10 285

Tržby z prodeje služeb

47

10
285

0

10 285

IV. Ostatní výnosy celkem

59

605

7

612

15. Úroky

63

63

0

32

18. Jiné ostatní výnosy

66

573

7

580

VI. Přijaté příspěvky celkem

75

229

0

229

27. Přijaté příspěvky (dary)

77

77

0

229

VII. Provozní dotace celkem

79

9 450

0

9 450

29. Provozní dotace

80

9 450

0

9 450

Výnosy celkem

81

20 569

7

20 576

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

479

7

486

34. Daň z příjmu

83

35

0

35

D.

84

444

7

451

2.

C.

Výsledek hospodaření po zdanění

Helena Žáčková, ekonom
KONTAKTNÍ ADRESA:
Palackého 194, 697 01 Kyjov
telefon: 518 613 190
e-mail: helena.zackova@kyjov.charita.cz
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Zpráva nezávislého auditora
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Přehled hlavních služeb, které Charita Kyjov poskytuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zdravotní péče
domácí hospicová péče
osobní asistence
pomoc při osobní hygieně
pomoc v domácnosti
rozvoz obědů
půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
pobyt v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích
služby v DPS Vracov a okolí
služby v DPS Svatobořice-Mistřín a okolí
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

20
Provozní dotace a příspěvky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví, Rada vlády pro
koordinaci protidrogové politiky, Jihomoravský kraj, Město Kyjov, Město Vracov,
Město Dubňany, Město Veselí nad Moravou, Město Bzenec, Obec Svatobořice-Mistřín,
Obec Sobůlky, Obec Milotice, Obec Dambořice, Obec Moravany, Obec Kostelec, Obec
Bukovany, Obec Skoronice
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Seznam dárců
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Farní úřad Žarošice, D. Baláčová - Kyjov,
M. Blažková - Šardice, L. Boháčková - Lovčice, V. Cichrová - Kyjov, Ing. J. Čejgl - Kyjov,
P. Čmelík - Čeložnice, S. Domanský - Kelčany, H. Doložílková - Kyjov, V. Drobil - Kyjov,
M. Fronková - Čeložnice, Ing. M. Frýbort - Vracov, K. Forman - Moravany, M. Formanová
- Čeložnice, B. Filípková - Kyjov, Gazárková - Svatobořice-Mistřín, Grufíková - Vacenovice,
B. Hanáková - Kyjov, K. Haničáková - Kyjov, L. Hnilicová - Kyjov, Z. Hochman - Kyjov,
V. Hrazdirová - Kyjov, D. Hromcová - Domanín, Ing. D. Janovský - Kyjov, V. Jež - Čeložnice,
M. Judasová - Čeložnice, Kavanová - Milotice, V. Kostovalová - Dražůvky, Ing. J. Kouřil
- Kyjov, Ž. Králová - Milotice, Š. Kristová - Kyjov, J. Michnová - Kyjov, M. Míša - Kyjov,
Něničková - Skoronice, O. Novotná - Kyjov, M. Novotná - Svatobořice-Mistřín, D. Pašková
- Radějov, Poláčková - Milotice, L. Pluháček - Kyjov, J. Polášek - Svatobořice-Mistřín,
J. Rajsigl - Žádovice, L. Raiskub - Vracov, F. Rybaříková - Svatobořice-Mistřín, L. Říháková
- Svatobořice-Mistřín, L. Sluková - Vlkoš, F. Součková - Bukovany, O. Staník - Žeravice,
J. Švábová - Kyjov, M. Šimečková - Kyjov, A. Štědrová - Kyjov, A. Šťastná - SvatobořiceMistřín, L. Škrhová - Dambořice, J. Toman - Ratíškovice, H. Trefilíková - Čeložnice,
A. Vajgarová - Kyjov, M. Varmužová - Svatobořice-Mistřín, J. Výlet - Svatobořice-Mistřín,
A. Vašulka - Svatobořice-Mistřín, F. Vašulková - Svatobořice-Mistřín, B. Veroňková
- Čeložnice, A. Vrňák - Vacenovice, M. Zajíčková - Čeložnice, L. Žůrek - Žeravice

22
Poděkování
Upřímně děkujeme všem institucím, firmám, sponzorům, dobrovolným spolupracovníkům, členům charitní rady a revizní komise i všem příznivcům za jakoukoliv pomoc.
Děkujeme také těm sponzorům a dárcům, kteří nechtějí být jmenováni a také těm,
které ani osobně neznáme. Bůh o nich však ví a nezapomene jim to.
Charita Kyjov
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