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Město Bzenec

Obec Bukovany

Obec Kostelec Obec Milotice Obec Moravany

Město  
Veselí nad Moravou

Obec Vacenovice Obec ŽeraviceObec VlkošObec Šardice

MAPA TERITORIÁLNÍ PŮSOBNOSTI CHARITY KYJOV

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

DĚKANÁTY V ARCIDIECÉZI OLOMOUCKÉ:

Hlavní poskytovatelé finanční pomoci:
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážení čtenáři, přátelé charitního díla; 
na následujících listech výroční zprávy bychom Vám rádi přiblížili naši činnost, radosti 
i strasti uplynulého roku.

V posledních letech je pro nás starostí č. 1 zabezpečit finanční prostředky na po-
krytí sociálních služeb alespoň v takové  výši, abychom ty stávající byli schopni 
udržet na stejné kvalitativní a kvantitativní úrovni. Na případný rozvoj se v dnešní 
situaci myslet vůbec nedá. Veden snahou zajistit tyto prostředky jsem absolvoval 
několik jednání na různých institucích. Dostalo se mi informace, že stát dává do so-
ciální oblasti přiměřené a dostačující množství financí, ale že zhruba 2/3 z celkového 
objemu těchto peněz končí mimo sociální oblast a tedy neplní účel, k němuž byly 
uvolněny. Vysvětlení asi pravdivé, ale naši situaci nijak neřešící. Všichni víme, že 
se nejedná o jednoduchou problematiku; ale dokud nebudou (budou-li kdy vůbec) 
tvořit peníze na pokrytí sociálních služeb pevnou položku rozpočtu jak státního, tak 
územně samosprávných celků, měl by stát nastavit taková pravidla a podmínky čer-
pání, které by nešlo tak snadno obejít.

Za současné situace nelze uvažovat o žádných investicích; přesto mám velkou ra-
dost z toho, že se nám podařilo pořídit z Tříkrálové sbírky 2 nové osobní vozy Škoda 
City Go v úpravě na alternativní pohon a tím zmodernizovat a obměnit – nikoliv roz-
šířit – vozový park. Naopak náš záměr na vybudování bezbariérové koupelny a kaple 
v CHDPS Čeložnice jsme museli odložit na „někdy příště“ a spokojit se s alespoň 
částečným zaplacením projektové dokumentace tohoto záměru.

Pozitivně vnímám také naši snahu rozšířit službu odborného sociálního pora-
denství do dalších obcí/měst kyjovského regionu - zde se opíráme o „Akční plán 
rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2013“ – a tuto službu tak zpřístupnit 
i uživatelům mimo Kyjov. I zde se ale jedná o běh na delší trať, poněvadž bez finanč-
ního zabezpečení dotčených obcí se tato iniciativa neobejde.

Mám radost, že se již čtvrtým rokem účastníme společného projektu Arcidiecéz-
ní charity Olomouc „Vánoční balíček“, skrze který i o loňských vánocích našlo na 250 
dětských sirotků na Ukrajině pod vánočním stromečkem svůj dárek. Stojí za zmínku, 
že v našem regionu je stále větší počet lidí ochotných obdarovat, než byl počet dětí, 
které do projektu byly zařazeny.

V životě člověka se střídají rozličná období. Někdy prožíváme radost a štěstí, ale 
jindy do lidského života přichází i čas, kdy se učíme přijímat samotu, kdy zjišťujeme, 
že ne na všechno už máme dostatek sil. Je přirozené, že stáří a nemocí, které je 
provázejí, se můžeme bát, ale právě tady pomáhá a chce být každému potřebnému 
nablízku charita. Někdy se říká, že zlato se čistí ohněm – podle bible zase člověka 
očišťuje nemoc. Charita Kyjov disponuje kolektivem obětavých, odborně zdatných 
pracovníků, kteří toto všechno dobře vnímají a na které se dá vždy spolehnout.
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I proto chci z tohoto místa všem svým kolegům a kolegyním poděkovat za profe-
sionální, poctivou a obětavou práci, kterou každodenně odvádí. Přeji jim, aby každý 
den v sobě nacházeli sílu a odvahu zas a znovu se obětovat pro druhé. Aby nepo-
chybovali o tom, že jejich práce má hlubší smysl, než se na první pohled zdá. Aby 
se v životě dokázali řídit skutečnými hodnotami a aby dovedli být sluncem, které 
vždycky zazáří těm, ke kterým přichází – našim klientům.

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

Nakonec chceme poděkovat představitelům samosprávy – především těm, kteří 
si již dnes uvědomují, že jejich úloha při spolufinancování sociálních služeb bude 
do budoucna vzrůstat a že bez jejich spoluúčasti to v budoucnu zkrátka nepůjde.

Ing. Vladimír Měchura
Charita Kyjov, ředitel

SLOVO DUCHOVNÍHO SPRÁVCE
Být člověkem znamená být pro druhé. Člověk totiž není tvor, který má hledět 

jen na své vlastní potřeby. Má mít pozitivní zájem o druhé, ať je v jakékoliv životní 
fázi. Dnešní doba nás tlačí právě k opaku. Spíše vede člověka k tomu, aby vnímal 
druhého negativně anebo eventuálně ze zištných důvodů.

Charita je společenstvím odhodlaných obětujících se lidí, kteří projevují pozitivní 
zájem o jakéhokoliv člověka. Zaměstnanci nemyslí na své potřeby, ale nabízejí se 
nezištně kdykoliv pomáhat druhým po všech stránkách. 

Za to jim patří velký obdiv a zároveň i poděkování. Vyprošuji jim mnoho síly 
a hojnost Božího požehnaní pro jejich náročnou službu a ať stále zůstávají lidmi 
v tom Božím pohledu.

P. Svatopluk Pavlica
děkan

SLOVO PŘEDSEDY CHARITNÍ RADY
Jako každý rok využívám příležitosti a chci z tohoto místa jménem  charitní rady 

PODĚKOVAT všem pracovníkům charity za jejich obětavou a náročnou práci. Proto-
že naše populace stárne, přibývá jim práce. Bohužel nedostatek financí a stálý boj 
o dotace neumožňují, aby byli dostatečně odměňováni. Všichni plně zajišťují charit-
ní poslání: pomoc potřebným, ošetření nemocných, doprovázení těžce nemocných, 
pomoc rodinám v nouzi a  lidem s různou závislostí a jejich rodinám, práci v preven-
ci mládeže obecně. Vyprošujme jim hodně sil a hojné Boží požehnání

Květa Motáňová
předsedkyně charitní rady

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, zá-
vislosti 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 ná-
rodní či sociální příslušnosti.
Charita Kyjov je církevní právnickou osobou podle Kodexu kanonického práva, kte-
rá 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 Mezi-
národního společenství charit -celosvětové organizace Caritas Internationalis a Ca-
ritas Europe.

Rada Charity Kyjov:
Předsedkyně - Květa Motáňová (Kyjov),členové - Blanka Bábíčková (Vacenovice), 
Mgr. Jiří Berka (Kyjov), Jana Dohnalová (Žádovice), Ing. Pavel Hofírek, CSc. (Koste-
lec), Monika Höhnová (Bzenec), Ing. Jarmila Jakšová (Kyjov), Ladislava Kristová (Mi-
lotice), 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 - Ing. Vladimír Měchura. 
Vedoucí pracovníci – Mgr. Karla Blahůšová, Blažena Hanáková, Zdeněk Hochman, 
Ludmila Kloudová, Mgr. Jan Kvaltin, Marek Pelikán, Marcela Repíková, Jarmila Švá-
bová, Mgr. Michaela Zelinková, Helena Žáčková
 

Pracovníci úseku
(sociální a pedagogičtí pracovníci…)
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Organizační struktura Charity Kyjov
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PŘEHLED HLAVNÍCH SLUŽEB, KTERÉ CHARITA KYJOV POSKYTUJE:
•	 domácí zdravotní péče
•	 domácí hospicová péče
•	 pomoc při osobní hygieně
•	 osobní asistence
•	 pomoc v domácnosti
•	 rozvoz obědů
•	 pobyt v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích
•	 služby v DPS Vracov a okolí
•	 služby v DPS Svatobořice-Mistřín a okolí
•	 pastorace
•	 půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
•	 občanské poradenství
•	 besedy a přednášky o problematice drogových a jiných závislostí
•	 poradenská činnost v kontaktním centru
•	 poradenská činnost pro rodiče a rodinné příslušníky
•	 program služeb v terénu pro uživatele drog
•	 setkávání lidí s onkologickým onemocněním v C-klubu
•	 aktivní a bezpečné trávení volného času mladých lidí v klubu Wu-Wej
•	 humanitární pomoc

SEZNAM DÁRCŮ 
Berková - Kyjov, Hlaváčová - Moravany, Z. Hochman - Kyjov, L. Holcmano-
vá - Skoronice, Judasová - Čeložnice, Kučerová - Kyjov, L. Kloudová - Kyjov, 
Ing. J. Kouřil - Kyjov, Lacná - Kyjov,  
Maradová - Svatobořice-Mistřín, Moudrá - Kyjov, nejmenovaný dárce, Ode-
hnal - Ježov, Pistoriusova - Vracov, Řiháková - Svatobořice-Mistřín,  
Slezáková - Žádovice, Severin - Bohuslavice, Svoboda - Kyjov,  
Svozilová - Moravany, Jednota Hodonín, Decro Bzenec, DMA Praha. Marce-
la Němcová-Maloobchod s textilem a textilní galanterií,  
Pavla Chytilová - Kreativ
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
CHARITA KYJOV

Realizátor projektu: Blažena Hanáková
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov
Telefon: 518 323 766, 775 805 001
E-mail: chos.dh@kyjov.charita.cz

Poslání Charitní Domácí zdravotní péče
Posláním Charitní Domácí zdravotní péče je pracovat v duchu lásky k bližní-
mu a starat se o nemocné a potřebné.
Ze zkušeností víme, že návrat ke zdraví a samotná rekonvalescence nebo 
alespoň zlepšení psychické pohody probíhá daleko rychleji v domácím pro-
středí. Každý člověk je rád, dovoluje-li mu to zdravotní stav, když může být 
co nejdéle doma. 
V týmu pracuje 8 registrovaných všeobecných sester a 1 registrovaný fyzio-
terapeut.
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Cíle a zásady Charitní Domácí zdravotní péče
•	 Naším cílem jen, aby se člověk mohl vrátit co nejdříve z nemocničního 

ošetřování domů. 
•	 Přistupujeme ke každému člověku citlivě a individuálně. Jde nám o zkva-

litnění života nemocného člověka ve svém domácím prostředí, kde se 
nemoc lépe snáší a mnohdy i snáze léčí a pacient se rychleji uzdravuje.

Poskytované služby
•	 Poskytujeme ošetřovatelskou a rehabilitační službu na základě požadav-

ku praktického lékaře nebo lékaře z nemocnice při propouštění nemoc-
ného do domácího ošetřování. 

•	 Služba je hrazena zdravotními pojišťovnami. 
•	 Ošetřujeme rány, defekty kůže a stomie, aplikujeme injekce a inzulíny, 

měříme krevní tlak, provádíme odběry krve a dalšího biologického mate-
riálu, vyměňujeme močové katetry. 

•	 Provádíme odbornou rehabilitaci po zlomeninách a po cévních mozko-
vých příhodách a odborné poradenství v ošetřování nemocných

•	 Podle smlouvy se zdravotními pojišťovnami poskytujeme ošetřovatel-
skou a rehabilitační službu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu v těchto obcích 
na Kyjovsku: Bohuslavice, Bukovany, Čeložnice, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kos-
telec, Kyjov, Labuty, Milotice, Moravany, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, 
Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Šardice, Vacenovice, 
Vlkoš, Vřesovice, Žádovice, Žeravice. 

Cílová skupina
•	 Naše služba je určena všem dospělým i dětským pacientům, kterým po-

dáváme pomocnou ruku. 

Základní statistická data za rok 2012

Domácí zdravotní péče:  Rehabilitační péče: 
Počet sester 8 Poč. rehabilitačních pracovnic 1
Počet ošetřených pacientů 477 Počet ošetřených pacientů 90
Počet ošetřujících návštěv 13 502 Počet rehabilitačních návštěv 2 052
Počet zdravotních výkonů 30 590 Počet rehabilitačních výkonů 3 231
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DOMÁCÍ HOSPICOVÁ SLUŽBA
DOMÁCÍ HOSPIC DAVID

CHARITA KYJOV

Realizátor projektu: Blažena Hanáková
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov
Telefon: 518 323 766, 777 606 455
E-mail: chos.dh@kyjov.charita.cz

Poslání Domácí hospicové služby
Posláním hospicové služby je chránit zájmy těch nejslabších, kteří nemají 
možnost ani sílu se o svá práva a potřeby zasadit. Vycházíme z potřeb pa-
cienta a jedním z jeho práv je dožít svůj život přirozeně bez nesnesitelné 
bolesti v domácím prostředí mezi svými blízkými. 
Domácí hospic proto nabízí rodině a blízkým přátelům nemocného odbor-
nou radu a lidskou podporu. Pacienti si u nás mohou zapůjčit kompenzační 
pomůcky (elektrická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, invalidní vozí-
ky, klozetová křesla, odsávačky). 
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Cíle a zásady Domácí hospicové služby
•	 Hospic si klade za cíl udržet vysokou kvalitu života i v jeho závěrečných 

fázích. Ideálem je, aby člověk umíral bez bolesti fyzické, psychické, soci-
ální a spirituální.

•	 Nemocnému je garantováno, že bude za každých okolností respektována 
jeho lidská důstojnost. V posledních chvílích života nezůstane osamocen, 
ale bude v kruhu své rodiny nebo blízkých. 

Poskytované služby
•	 Poskytujeme individuální komplexní a dostupnou péči těžce nemocným 

a umírajícím i jejich rodinám v domácím prostředí. 
•	 Nabízíme odborné poradenství a lidskou blízkost, pomoc při doprovázení 

těžce nemocného, odbornou zdravotní péči, společenství v posledních 
chvílích života. 

•	 Zprostředkujeme návštěvu psychologa či duchovního. 
•	 Tým je sestaven z vyškolených pracovníků, složený z lékaře odborníka 

na léčbu bolesti, psychologa, duchovního, sociálního pracovníka, 7 regis-
trovaných všeobecných sester, 4 pečovatelek a dobrovolníků. 

•	 Službu poskytujeme 24 hodin denně 7 dnů v týdnu v Kyjově a 22 okolních 
obcích. 

Cílová skupina
•	 Služba je určena pro pacienty v pokročilých a konečných stádiích nevylé-

čitelných chorob. Tato služba je nezastupitelná a velmi potřebná.

Základní statistická data za rok 2012
Počet sester 7
Počet ošetřených pacientů 54
Počet ošetřujících návštěv 1 015
Počet rad poskytnutých po telefonu  211
Pomoc pozůstalým 16 

Finanční podpora 
Domácí hospicovou službu v roce 2012 finančně podpořila Obec Milotice. 
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA KYJOV

Realizátor projektu: Ludmila Kloudová
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov
Telefon: 518 612 765, 776 049 439
E-mail: chps@kyjov.charita.cz

Poslání CHPS Kyjov
Posláním Charitní pečovatelské služby Kyjov je podpora lidem v Kyjově a okol-
ních vesnicích, kteří potřebují pomoc druhé osoby k zajištění základních ži-
votních potřeb a přejí si setrvat ve svém přirozeném prostředí domova. 
Prostřednictvím pečovatelských úkonů poskytujeme službu podle individu-
álních potřeb a přání uživatelů. Pomáháme jim lépe prožívat stáří a nemoc. 
Naše středisko vychází při poskytování služeb z křesťanských zásad v duchu 
lásky k bližnímu. 
Středisko CHPS je otevřeno každý pracovní den pro veřejnost od 7:00 
– 15:30 hod a pracovní doba pro naše uživatele je od Po – Ne od 7:00 –  
20:00 hod a podle potřeby i déle. 
Cíle Charitní pečovatelské služby Kyjov
•	 Prostřednictvím pečovatelských úkonů zajišťujeme péči pro potřebné 
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občany a jejich setrvání ve svém vlastním sociálním prostředí, dále za-
chování jejich vlastního životního stylu, na který jsou zvyklí, a který jim 
vyhovuje.

Základní činnosti poskytované CHPS Kyjov
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
•	 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•	 pomoc při zajištění chodu domácnosti
•	 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•	 fakultativní služby (pedikúra, doprava charitním vozidlem, dohled nad 

uživatelem, další služby na vyžádání,…)
Zásady Charitní pečovatelské služby Kyjov
Zařízení vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad 
a etických norem. 
•	 Respektuje důstojnost každého člověka, bez ohledu na jeho sociální, du-

ševní nebo tělesný stav. 
•	 Praktikujeme individuální přístup ke každému uživateli, pomáháme mu 

naplnit jeho reálný cíl a respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnos-
ti a podmínky. 

•	 Dodržujeme rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národ-
nost, náboženství. 

•	 Podporujeme soběstačnost, vedeme uživatele k aktivnímu způsobu ži-
vota. 

•	 Jednáme s uživatelem jako s partnerem, nikoliv jako s dítětem.  
Cílová skupina
Naší cílovou skupinou jsou zejména senioři, osoby s chronickým onemocně-
ním, osoby se zdravotním postižením.
Základní statistická data za rok 2012
Počet uživatelů služby 169
Počet návštěv 17840
Počet výkonů 36159
Počet pečovatelek  13
Počet hodin poskytnuté služby 14619
Dovoz obědů 13853 

Charitní pečovatelskou službu Kyjov podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, JMK, Město Kyjov, obce Bukovany, 
Kostelec, Milotice, Moravany, Žeravice.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ  
SLUŽBA VRACOV

Realizátor projektu: Marcela Repíková
Kontaktní adresa  Luční 1590, 696 42 Vracov
Telefon: 518 628 324, 774 409 348
E-mail: chps.vracov@kyjov.charita.cz

Posláním Charity Kyjov je milosrdná pomoc potřebným lidem, jejich podpo-
ra a doprovázení v duchu křesťanské lásky.
Poslání:
Posláním Charitní pečovatelské služby ve Vracově je podpora a posilování 
soběstačnosti seniorů a osob se zdravotním postižením, při zvládání běžných 
životních úkonů tak aby jim poskytované úkony umožnily co nejdéle setrvat 
ve svém přirozeném prostředí domova nebo v Domě s pečovatelskou služ-
bou a zároveň pomohly udržet kontakt se společenským prostředím a svými 
vrstevníky. Pečovatelská služba je individuální a plánováním umožňuje uži-
vatelům samostatně rozhodovat o svých potřebách. 
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Rozsah poskytovaných služeb:
•	 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•	 Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygi-

enu
•	 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•	 Pomoc při zajištění chodu domácnosti
•	 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•	 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob-

ních záležitostí

Cílová skupina:
CHPS poskytuje sociální služby všem potřebným občanům. Jedná se přede-
vším o seniory a lidi se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu dru-
hé osoby k zajištění svých základních životních a duchovních potřeb. Většina 
uživatelů si přejí být ve svém přirozeném prostředí domova, co nejdéle je to 
možné.

Okruh osob:
CHPS se zaměřuje zejména na osoby:
•	 se sníženou soběstačností z důvodu věku,
•	 s chronickým onemocněním,
•	 se zdravotním postižením.

Statistika: 2012
Celkový počet uživatelů 77
Každá návštěva klienta 5 084 
Umožnění koupání v DPS 375 x
Dovoz nebo donáška jídla 8 720 dovozů
Úkony osobní hygieny, péče o vlasy a nehty 2 260 hodin
Praní prádla 980 kg
Běžný úklid, velký úklid 518 hodin
Příprava a podání jídla a pití 652 hodin
Nákupy a pochůzky 217 hodin

Pečovatelskou službu podpořili:
•	 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
•	 Jihomoravský kraj
•	 Město Vracov
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ 
SLUŽBA SVATOBOŘICE-MISTŘÍN

Realizátor projektu: Zdeněk Hochman
Kontaktní adresa  Hlavní 272, 696 04 Svatobořice-Mistřín
Telefon: 518 620 302, 608 351 744
E-mail: chps.sm@kyjov.charita.cz

Poslání:
Charitní pečovatelská služba ve Svatobořicích-Mistříně zajišťuje podporu 
lidem v nepříznivé životní situaci a klientům, kteří potřebují pomoc druhé 
osoby k zajištění základní životních potřeb a zároveň si přejí setrvat ve svém 
přirozeném prostředí domova nebo v Domě s pečovatelskou službou.

Cílová skupina:
•	 osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku 
•	 osoby s chronickým onemocněním 
•	 osoby se zdravotním postižením
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Rozsah služeb:
•	 Pomoc při zvládání běžných úkony o vlastní osobu
•	 Pomoc při osobní hygieně nebo umožnění podmínek pro osobní hygieny
•	 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•	 Pomoc při zajištění chodu domácnosti
•	 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•	 Základní poradenská činnost
•	 Půjčování kompenzačních pomůcek
•	 Fakultativní služby (dohled nad uživatelem)
Místo poskytování služeb:
Služba je poskytována v Domě s pečovatelskou službou a v obci Svatobořice-
-Mistřín kvalifikovaným personálem.
Pracovní tým tvoří vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník a dvě pe-
čovatelky.
Čas poskytování služeb:
Charitní pečovatelská služba poskytuje své služby pro veřejnost a uživatele 
každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hod. v DPS. U klientů sloužíme i o ve-
čerech, víkendech a svátcích. 

Základní statistická data:
Počet uživatelů: 35 (z toho v DPS : 27, v obci: 8)
Počet úkonů: 10 614
Počet hodin služby: 2 604

Charitní pečovatelskou službu finančně podpořili:
•	 Ministerstvo práce a sociálních věcí
•	 Jihomoravský kraj
•	 Obec Svatobořice-Mistřín
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CHARITNÍ DŮM POKOJNÉHO  
STÁŘÍ (CHDPS) ČELOŽNICE

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

Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích slouží seniorům, kteří nemohou 
ze zdravotních či sociálních důvodů pobývat ve vlastním prostředí a naplňo-
vat tam své životní potřeby, kdy pomoc k jejich zajištění nelze poskytnout 
rodinou ani terénními sociálními služba-mi. Charitní dům se snaží o důstoj-
né zajištění potřeb klientů a poskytuje jim místo k životu, kde se mohou spo-
lehnout na podporu a zájem. CHDPS Čeložnice je zařízení s malou kapacitou, 
která umožňuje osobní přístup ke každému uživateli.
Jedná se o zařízení převážně pro ženy (s možností až 3 míst pro muže v po-
kojích s vlastním sociálním zařízením). Celková kapacita domova je 26 míst 
ve 12 dvoulůžkových a 2 jednolůžkových pokojích. 
Služba je určena seniorům nad 65 let. Přednostně jsou přijímáni zájemci 
z Kyjovska a Jihomoravského kraje a zájemci, kteří mají zvýšenou míru po-
třeby pomoci druhé osoby s přiznaným příspěvkem na péči ve 3 a 4 stupni.
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Služba usiluje o:
•	 vytvoření domova rodinného typu respektující důstojnost a svobodu uži-

vatele služby
•	 zajištění základních životních potřeb uživatele služby
•	 podporu uživatele služby v jeho soběstačnosti a aktivním životu i ve stáří
•	 zajištění intenzivní péče o uživatele v terminálním stadiu s prvky hospi-

cové péče
•	 zprostředkování dalších služeb dle potřeb uživatelů služeb
•	 zajištění různých forem aktivizace dle zájmu uživatelů
•	 poskytnutí příležitosti k duchovním aktivitám

Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích poskytuje v nepřetržitém pro-
vozu pobytové sociální služby, tj. ubytování, celodenní stravování (včetně 
diabetické diety), pomoc při osobní hygieně a zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu. Dále nabízí duchovní služby, rehabilitační a zájmové činnos-
ti, pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí, podporuje 
spolupráci s rodinou a kontakt se společností. 
V roce 2012 jsme uskutečnili výlety na poutní místo Hostýn a Zavadilku, 
uspořádali jsme společné hudební odpoledne pro obyvatele domova a jejich 
rodinné příslušníky. Obyvatelé měli možnost účastnit se bohoslužeb, ruko-
dělných aktivit, cvičení, zpívání, pečení, čtení, tematických besed, do CHDPS 
přijížděli se svým programem také děti z družiny v Kostelci a různá hudební 
tělesa z okolí, pro zájemce z řad obyvatel probíhá také dvakrát do měsíce tzv. 
canisterapie – terapie se psy. 
CHDPS se nachází v klidném vesnickém prostředí. Jedná se dvoupodlažní bu-
dovu, s nově zrekonstruovanou plechovou střechou.  K CHDPS náleží zahra-
da, vlastní kuchyně a prádelna. Uživatelé mají k dispozici jídelnu, společné 
sociální zařízení, společenskou místnost a posezení před domem či na balkó-
ně. Uživatelé mohou využívat výtah k dopravě mezi podlažími budovy.
Základní statistická data za rok 2012
Kapacita zařízení  26
Celkový počet uživatelů 35
Průměrný věk uživatelů 81,91 

DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ V ROCE 2012 FINANČNĚ PODPOŘILI:
•	 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
•	 Jihomoravský Kraj
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OSOBNÍ ASISTENCE

Realizátor projektu: Ludmila Kloudová
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov
Telefon: 518 612 765, 776 049 439
E-mail: asistence@kyjov.charita.cz

Poslání Osobní asistence
Posláním Osobní asistence je poskytování terénních služeb osobám, které 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů. 
Cíle  služby Osobní asistence
•	 Zajišťujeme péči pro potřebné občany (dospělí i děti) a jejich setrvání 

ve svém vlastním sociálním prostředí 
•	 podporujeme a pomáháme uživatelům služeb ve všech oblastech život-

ních aktivit, které pro změněný zdravotní stav nemůžou krátkodobě či 
dlouhodobě vykonávat (pomoc k samostatnosti, soběstačnosti)

•	 usilujeme o kompenzaci handicapu klientů a tím je začlenit do společ-
nosti  

•	 podporujeme uživatele k aktivitě v co největší možné míře
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Základní činnosti Osobní asistence
•	 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
•	 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hygienu
•	 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
•	 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
•	 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•	 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osob-

ních záležitostí
•	 fakultativní služby ( doprava charitním vozidlem, …)
Zásady Charitní pečovatelské služby Kyjov
•	 Respektuje důstojnost každého člověka, bez ohledu na jeho sociální, du-

ševní nebo tělesný stav. 
•	 Praktikujeme individuální přístup ke každému uživateli, pomáháme mu 

naplnit jeho reálný cíl a respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnos-
ti a podmínky. 

•	 Dodržujeme rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národ-
nost, náboženství. 

•	 Podporujeme soběstačnost, vedeme uživatele k aktivnímu způsobu ži-
vota. 

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

Základní statistická data za rok 2012
Počet uživatelů služby 5
Počet návštěv 1739
Počet výkonů 6916
Počet hodin 1628 

Službu Osobní asistence  podpořili:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, JMK.
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH 
POMŮCEK

Realizátor projektu: Marek Pelikán
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov
Telefon: 518 613 191, 731 626 097
E-mail: pomucky@kyjov.charita.cz
Provozní doba:
Po-Pá, od 7:00 do 15:30 hod.

Poslání
Charita Kyjov nabízí uživatelům svých služeb, ale také ostatním zájemcům 
z řad veřejnosti pro zachování či zlepšení samostatnosti a kvality života kom-
penzační a rehabilitační pomůcky. Služba je poskytována s důrazem na indi-
vidualitu, důstojnost, autonomii a dodržování lidských práv a svobodu uži-
vatelů služeb. 

Cílová skupina
•	 senioři Kyjovska, popřípadě i mimo kyjovský region
•	 občané se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu 

stavu potřebují kompenzační pomůcku



22 23Výroční  zpráva 2012  ●  Char i ta  Kyjov

•	 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 po-
můcek

•	 usnadnění péče pečujícím osobám
•	 nahrazení nevhodných pomůcek pomůckami adekvátními oddálení 

ústavní péče
•	 zachování či zlepšení kvality života
•	 pomoci uživatelům zvládat v nepříznivých situacích pobyt v domácím 

prostředí
Provozovna
Provozovna půjčovny pomůcek se nachází v přízemí budovy Charity Kyjov 
Palackého 194, sklad pomůcek je umístěn jednak v areálu Charity Kyjov 
a také ve skladu v Kostelci.

K dispozici jsou tyto kompenzační pomůcky:
•	 elektrická polohovací postel 
•	 antidekubitní matrace
•	 mechanický vozík
•	 hrazda samostatná
•	 stolek k posteli
•	 chodítko s kolečky a skládací
•	 klozetové křeslo
•	 křeslo do sprchy
•	 chodítko hliníkové
•	 nástavec na WC
•	 sedačka do vany
•	 podložní mísa
Ceny za zapůjčení jednotlivých pomůcek jsou stanoveny jako měsíční  a jsou 
uvedeny v aktuálním „Ceníku kompenzačních pomůcek“.
Množství  nově zakoupených pomůcek závisí na příjmech od uživatelů za za-
půjčené pomůcky, štědrosti dárců a také dárců Tříkrálové sbírky. V průběhu 
roku 2012 jsme zakoupili nová elektrická polohovací lůžka, antidekubitní 
matrace, mechanické vozíky, stolky k posteli, klozetová křesla…
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OBČANSKÁ PORADNA

Realizátor projektu: Mgr. Karla Blahušová    
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov
Telefon: 518 323 767, 724 353 902
E-mail: poradna@kyjov.charita.cz

Poslání:
Posláním Občanské poradny je podpora uživatele v hledání možností řeše-
ní konkrétní nepříznivé životní situace, v rozvoji jeho schopností řešit tuto 
situaci samostatně. Poradna nabízí lidem prostor pro sdílení těžkostí, se kte-
rými se potýkají, a vyjádření svých potřeb. Je místem, kde se lidé mohou 
spolehnout na zájem a porozumění jejich situaci za účelem podpory jejich 
začlenění do společenského fungování.
Občanská poradna je otevřena lidem, kteří zakoušejí nepříznivou či krizovou 
životní situaci, a hledají možnosti jejího řešení (jednotlivci či skupiny, které 
zakouší akutní krizovou či tíživou životní situaci).
Základními zásadami práce Občanské poradny jsou bezplatná, důvěrná 
a nestranná pomoc. 
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Občanská poradna nenahrazuje práci profesionálních právníků. Může však 
pomoci:
•	 lépe se v problému orientovat 
•	 zprostředkovat kontakty na odborné instituce
•	 zpracovat potřebné písemnosti 
•	 podpořit uživatele v jednání s organizacemi.
Poskytované poradenství zahrnuje tyto oblasti:
•	 systém sociálních dávek a pomoci
•	 nemocenské a důchodové pojištění
•	 pracovně-právní problematika
•	 rodina a mezilidské vztahy 
•	 majetkoprávní vztahy
•	 školství a vzdělávání 
•	 právní systém a právní ochrana
•	 problematika bydlení
•	 náhrady škody, dluhy, exekuce

Zájemce o službu může Občanskou poradnu kontaktovat: 
osobně , telefonicky i písemně (poštou, e-mailem)
Přístup do Občanské poradny je bezbariérový.

Občanská poradna je otevřena
v úterý a čtvrtek v době:   900 – 1100 hod.   1230 – 1530 hod.

V roce 2012 poskytla Občanská poradna 
450 intervencí (30min. jednání s klienty) pro 195 uživatelů služby. 30 uživate-
lů bylo přímo z Kyjova. Počet občanů z Kyjova je nižší oproti roku 2011 z důvo-
du vedení anonymní evidence uživatel (pod jednotlivými kódy).
Nejčastěji se jednalo o poskytnutí informací a poradenství klientům v oblas-
tech: dluhy a exekuce, sociální dávky a služby, právní systém a právní ochrana.
Pracovníci poradny pracují pod pravidelnou supervizí a naplňují požadavky 
na průběžné vzdělávání. 
Pracovníci občanské poradny se účastní komunitního plánování sociálních 
služeb na Kyjovsku.

Službu Občanské poradny v roce 2012 podpořili:
MPSV ČR, Město Kyjov, obec Vacenovice
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KONTAKTNÍ CENTRUM  
– VÍCEÚČELOVÁ DROGOVÁ SLUŽBA

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

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

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

reduction)
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• program následné péče 
• 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

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, sociál-
ních …) spojených s užíváním drog a ochranu veřejného zdraví.
Snížení těchto rizik ulehčí drogově závislému, v případě rozhodnutí pro ab-
stinenci, jeho zařazení do společnosti a léčba bude efektivnější a méně fi-
nančně nákladná.

Základní statistická data za rok 2012:
Celkový počet klientů v roce: 153
Počet nových klientů v roce: 48
Počet kontaktů: 3 218
Počet vyměněných injekčních stříkaček: 23 554
Počet referencí do léčby: 13
Poradenství: 193
Počet vydaných želatinových tobolek: 3 610

K -CENTRUM V ROCE 2012 FINANČNĚ PODPOŘILI:
	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
	Ministerstvo zdravotnictví
	Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
	 Jihomoravský kraj
	Město Kyjov
	Město Bzenec, město Veselí nad Moravou, obec Milotice, obec Svato-

bořice-Mistřín, obec Šardice
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TERÉNNÍ PROGRAMY  
KYJOV A OKOLÍ

Realizátor projektu: Jarmila Švábová
Kontaktní adresa  Palackého 194, 697 01 Kyjov
Telefon: 518 613 192, 776 152 977
E-mail: k.centrum@kyjov.charita.cz

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

Činnost a poslání programu:
Terénní práce, neboli streetworku, je specifická forma sociální služby, po-
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skytovaná přímo na ulici, kde nabízíme pomoc a podporu drogově závis-
lým, 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.

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 pů-

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

a psychického poškození způsobených v důsledku užívání drog

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

Základní statistická data za rok 2012:
Celkový počet klientů v roce: 80
Počet nových klientů v roce: 29
Počet kontaktů: 661
Počet vyměněných injekčních stříkaček: 7 075
Poradenství: 51
Počet vydaných želatinových tobolek: 432

TERÉNNÍ PROGRAMY V ROCE 2012 FINANČNĚ PODPOŘILI:
	Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
	Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
	Jihomoravský kraj
	Město Veselí nad Moravou, Dubňany 
	Obec Vlkoš
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NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

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

     

Cíle a poslání
Posláním Nízkoprahového klubu Wu-Wej (NZDM), je pomáhat dětem a mlá-
deži z Kyjova a blízkého okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, 
k pozitivní změně v životním způsobu a k sociálnímu začlenění do jejich při-
rozeného 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
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Co poskytujeme:
•	 Sociální služby: kontaktní práce, situační intervence, informační servis 

klientovi, poradenství, krizová intervence, zprostředkování dalších slu-
žeb, kontakt s institucemi ve prospěch klienta, případová práce a práce 
s blízkými osobami, doučování.

•	 Volnočasové činnosti: stolní fotbálek a tenis, badminton, kuželky, šipky, 
společenské hry, PC s internetem, poslech hudby, beat-box, hudební zku-
šebna, filmový klub, tvořivé dílny, výjezdové akce.

•	 Prostor pro seberealizaci: možnost zapojit se do plánování a organizace 
klubu, osobní zapojení do tvorby vlastních programů (turnaje ve fotbál-
ku, diskotéky, tvořivé dílny).

Pro koho tu jsme: Otevírací doba: 
Pro děti a mládež ve věku 11 – 26 let.  PO – ČT 13:00 – 18:00 hod.

Základní statistická data za rok 2012
Počet uživatelů  187
Počet kontaktů 2639
Denní kapacita 30 
Klub je aktivním členem pracovní skupiny NZDM Nuts II pro kraj Jihomorav-
ský a Vysočina, Odborného kolegia ACHO a komunitního plánování města 
Kyjova.
NZDM Wu-Wej je registrovanou sociální službou, identifikátor 2534444.
Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných 
služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo 
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fon-
du a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost, pro věkovou kategorii od 15 do 26 let.

Věková kategorie 11 let – 15 let je financována z jiných zdrojů:
•	 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
•	 Město Kyjov

Děkujeme za materiální a finanční podporu.

Charita 
Česká republika 

evropský
sociální
fond v ČR

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST

www.esfcr.cz
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C-KLUB
CHARITA KYJOV

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

Naše motto: „Naději životu…“

Cíle a poslání
C-klub Charity Kyjov je svépomocná skupina pro onkologicky nemocné. 
Jejím posláním je vzájemná podpora lidí prožívajících podobné problémy. 
Člověk v tomto prostředí pomoc a podporu nejen přijímá, ale současně i po-
skytuje; což jej zbavuje pocitů bezmoci. Toto je pro členy zdrojem naděje 
a usnadňuje to zvládání těžké životní situace.
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Nabízíme:
•	 Vzájemnou pomoc při hledání cest, jak žít s těžkou nemocí
•	 Možnost setkávání se pro lidi s podobnými problémy
•	 Možnost společného trávení volných chvil
•	 Vzájemnou podporu v náročných životních situacích
•	 Příležitostné přednášky na související témata
•	 Setkávání s odborníky

Scházíme se:
•	 Každý čtvrtek -  9.00 – 11.00 hod. v budově Charity Kyjov, Palackého 194

Rok 2012

Devátý rok naší  činnosti jsme zahájili společným setkáním s panem 
prof. MUDr. Pavlem Šlampou, CSc., přednostou Kliniky radiační onkologie 
Masarykova onkologického ústavu v Brně, který nás informoval o nových 
metodách léčby onkologických onemocnění a odpovídal na naše dotazy. 

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

Abychom procvičili Nordic Walking chůzi vypravili jsme se i s manžely na vý-
let na zámek v Miloticích. Při zpáteční cestě jsme navštívili letiště Kyjov, kde 
nám předseda rady Aeroklubu Kyjov pan Pavel Grufík velmi zajímavě povídal 
o všem, co nás zajímalo o létání i činnosti aeroklubu.

Jako každoročně jsme se v rodinném sídle manželů Kerndlových účastnili  
7. ročníku semináře o problematice nádorového onemocnění prsu - Žernov-
ník 2012.

Základní statistická data za rok 2012:
Počet uživatelů: 16
Frekvence setkávání: pravidelně 1 x týdně
 + nepravidelné společné akce.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

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

Charita Kyjov již tradičně počátkem nového roku ve spolupráci s okolními 
obcemi, farnostmi a především s dobrovolníky připravila Tříkrálovou sbírku 
2012. Na sbírce se aktivně podílelo více než 600 dětí a dobrovolníků, kteří 
byli rozděleni do 212 skupinek.

Králové přinášeli lidem poselství vánočních svátků a koledovali pro ty nejpo-
třebnější, kteří se nachází v těžké životní situaci u nás i v zahraničí.
Úsilí tříkrálových koledníků, kteří putovali ulicemi měst a obcí, se proměnilo 
v radost ze vzájemného obdarování. 
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Celkový vykoledovaný finanční výtěžek v kyjovském děkanátu v roce 2012 
činil 947 574,- Kč.

Z této částky Charita Kyjov obdržela 549 593,- Kč, které byly využity na:
• přímou pomoc lidem v nouzi 171 593,- Kč
•  podporu mobility charitní ošetřovatelské služby 

nákup nového automobilu 164 000,- Kč
• obměna vozového parku charitní pečovatelské služby  164 000,- Kč
•  vybudování koupelny a kaple v CHDPS Čeložnice 

projektová dokumentace  50 000,- Kč

Zbylá částka 397 981,- Kč byla použita Arcidiecézní charitou Olomouc (ACHO) 
na humanitární pomoc v zahraničí – Haiti, Ukrajina, podporu charitního díla 
a režie. 
Jako poděkování, resp. odměnu za přinesenou oběť jsme v roce 2012 pro 
malé koledníky připravili bezplatnou návštěvu ZOO Hodonín.

Děkujeme všem jednotlivým dárcům a organizacím za jejich důvěru a pod-
poru charitního díla, skrze kterou můžeme pomáhat těm nejpotřebnějším, 
kteří se ocitli v nouzi a těžké životní situaci. 
Náš velký dík patří také těm, kteří sbírku pomohli uskutečnit, tedy vedou-
cím skupinek, dětem, jejich rodičům, městským a obecním úřadům a zá-
kladním školám.

Děkujeme za Vaši srdečnost a ochotu.
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HOSPODAŘENÍ CHARITY KYJOV V ROCE 2012

Výnosy v tisících Kč
Dotace státní – z toho: 5826
Ministerstvo práce a sociálních věcí 5289
Ministerstvo zdravotnictví 50
Úřad vlády - Rada vlády pro koordinaci protidrog. politiky 487
Dotace územně správních celků – z toho: 2995
Jihomoravský kraj 1460
Město Kyjov 140
Město Vracov 860
Obec Svatobořice-Mistřín 345
Město Dubňany 50
Město Veselí nad Moravou 70
Město Bzenec 10
Obec Bukovany 10
Obec Kostelec 10
Obec Milotice 12
Obec Moravany 7
Obec Šardice 1
Obec  Vacenovice 10
Obec Vlkoš 5
Obec  Žeravice 5
Ostatní výnosy – z toho: 14787
Tržby od klientů za služby v domácnosti 3103
Tržby od klientů za služby v zařízení Charity 4514
Tržby od zdravotních pojišťoven 3937
Tržba z prodeje služeb 2499
Dary 170
Jiné ostatní výnosy 529
Úroky 35
VÝNOSY CELKEM 23608
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Náklady v tisících Kč
Spotřeba materiálu 2171
Spotřeba energie 713
Spotřeba PHM 500
Opravy a udržování 256
Cestovné 51
Náklady na reprezentaci 36
Ostatní služby 896
Mzdové náklady 12985
OON 130
Zákonné sociální pojištění 4399
Zákonné sociální náklady 460
Daně a poplatky 39
Ostatní náklady celkem 223
Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 745
NÁKLADY CELKEM 23604
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Základní ekonomické údaje k 31. 12. 2012
Rozvaha (bilance) k 31. 12. 2012

AKTIVA číslo
řádku

stav 
k 1.1.2012

Stav 
k 31.12.2012

 1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem ř. 2+10+21+29 001 7735 7492

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem  
ř. 11 až 20 010 17148 17359

1. Pozemky 011 455 460
3. Stavby 013 8045 8105

4. Samostatné movité věci a soubory movi-
tých věcí 014 4050 4353

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 017 4598 4441

IV. Oprávky k dlouhodobého majetku celkem 
ř.30 – 40 029 -9414 -9867

6. Oprávky ke stavbám 035 -2049 -2317

7. Oprávky k samostatným movitým věcem 
a souborům movitých věcí 036 -2766 -3109

10. Oprávky k drobnému dl. hmotnému majek-
tu 039 -4598 -4441

B. Krátkodobý majetek celkem ř. 42+52+72+81 041 3673 4147
I. Zásoby celkem ř. 43 až 51 042 58 97
1. Materiál na skladě 043 58 97
II. Pohledávky celkem ř. 53 až 71 052 898 630
1. Odběratelé 053 767 588
4. Poskytnuté provozní zálohy 056 36 33

III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 73 až 
80 072 2672 3362

1. Pokladna 073 24 73
3. Účty v bankách 075 2648 3289
IV. Jiná aktiva celkem ř. 82 až 84 081 45 58
1. Náklady příštích období 082 45 58
 Aktiva celkem  ř. 1+41 085 11408 11638
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PASIVA číslo
řádku

stav 
k 1.1.2012

Stav 
k 31.12.2012

 1 2
A. Vlastní zdroje celkem ř. 87+91 086 11023 11116
I. Jmění celkem ř. 88 až 90 087 9221 9310
1. Vlastní jmění 088 8976 8985
2. Fondy 089 245 324
II. Výsledek hospodaření celkem  

ř. 92 až 94 091 1802 1806
1. Účet výsledku hospodaření 092 0 4
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím 

řízení 093 337 0
3. Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minu-

lých let 094 1465 1802
B. Cizí zdroje celkem ř. 96+98+106+130 095 385 523
III. Krátkodobé závazky celkem  

ř. 107 až 129 106 83 244
1. Dodavatelé 107 48 111
3. Přijaté zálohy 109 0 65
8. Daň z příjmu 114 0 0
11. Ostatní daně a poplatky 117 2 3
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu 118 0 0
17. Jiné závazky 123 20 50
22. Dohadné účty pasivní 128 13 16
IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až 133 130 302 279
2. Výnosy příštích období 132 302 279
 Pasiva celkem 134 11408 11638
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2012 
Náklady

TEXT
Činnosti

číslo 
řádku hlavní Hospo 

dářská celkem

 5 6 8
A. Náklady 01 23583 21 23604
I. Spotřebované nákupy celkem 02 3368 16 3384
1. Spotřeba materiálu 03 2171 0 2171
2. Spotřeba energie 04 697 16 713

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných 
dodávek 05 500 0 500

II. Služby celkem 07 1234 5 1239
5. Opravy a udržování 08 251 5 256
6. Cestovné 09 51 0 51
7. Náklady na reprezentaci 10 36 0 36
8. Ostatní služby 11 896 0 896
III. Osobní náklady celkem 12 17974 0 17974
9. Mzdové náklady 13 13115 0 13115
10. Zákonné sociální pojištění 14 4399 0 4399
12. Zákonné sociální náklady 16 460 0 460
IV. Daně a poplatky celkem 18 39 0 39
14. Daň silniční 19 30 0 30
16 Ostatní daně a poplatky 21 9 0 9
V. Ostatní náklady celkem 22 223 0 223
24. Jiné ostatní náklady 30 223 0 223

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezer-
va opravných položek celkem 31 745 0 745

25. Odpisy dlouhodob.nehm. a hm.maj. 32 745 0 745
Náklady celkem                              43 23583 21 23604
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Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2012
Výnosy

TEXT
Činnosti

číslo 
řádku hlavní Hospo-

dářská celkem

5 6 8
B. Výnosy 44 23569 39 23608
I. Tržby za vlastní výkony za zboží celkem 45 14053 0 14053
2. Tržby z prodeje služeb 47 14053 0 14053
IV. Ostatní výnosy celkem 59 525 39 564
15. Úroky 63 35 0 35
18. Jiné ostatní výnosy 66 490 39 529
VI. Přijaté příspěvky celkem 75 170 0 170
27. Přijaté příspěvky  (dary) 77 170 0 170
VII.Provozní dotace celkem 79 8821 0 8821
29. Provozní dotace 80 8821 0 8821
 Výnosy celkem 81 23569 39 23608
C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82 -14 17 4
34. Daň z příjmu 83 0 0 0
D. Výsledek hospodaření po zdanění 84 -14 17 4

Přehled zpracoval: Helena Žáčková, ekonom
Kontaktní adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov
Telefon: 518613190
E-mail:  helena.zackova@kyjov.charita.cz
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Provozní dotace a příspěvky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Úřad 
vlády - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Jihomoravský kraj, 
Město Kyjov, Město Vracov, Město Dubňany, Město Veselí nad Moravou, 
Město Bzenec, Obec Svatobořice-Mistřín, Obec Bukovany , Obec Kostelec, 
Obec Milotice, Obec Moravany, Obec Šardice, Obec Vacenovice, Obec Vlkoš, 
Obec Žeravice

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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Město Bzenec

Obec Bukovany

Obec Kostelec Obec Milotice Obec Moravany

Město  
Veselí nad Moravou

Obec Vacenovice Obec ŽeraviceObec VlkošObec Šardice

MAPA TERITORIÁLNÍ PŮSOBNOSTI CHARITY KYJOV

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

DĚKANÁTY V ARCIDIECÉZI OLOMOUCKÉ:

Hlavní poskytovatelé finanční pomoci:
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Příspěvkové konto – 106364558/03000




