Slovo na úvod
Předkládáme Vám výroční zprávu, jejímž prostřednictvím bychom rádi shrnuli činnost Charity Kyjov v uplynulém roce.
V roce 2007 nastalo plno změn, které nepochybně poznamenaly chod naší organizace.
Od 1.1. vstoupil v platnost nový sociální zákon, jehož dopady se daly jen těžko
odhadnout, a to jak po stránce organizační, tak především po stránce ﬁnanční. Díky
tomu, že výsledky dotačního řízení MPSV byly známy již počátkem roku, naše organizace měla větší klid věnovat se naplňování požadavků daných novým sociálním
zákonem. Bylo nutné uzavřít nové smlouvy s uživateli sociálních služeb. V prvním
pololetí jsme museli provést registrace námi poskytovaných sociálních služeb, což
byl, jak se ukázalo, nelehký úkol (metodiky byly tvořeny až v průběhu procesu). Část
stávajících zaměstnanců si také musela doplnit požadované vzdělání. Přesto se
nám díky dotacím orgánů státní správy, JMK, městům a obcím, které nás podpořily,
z velké míry přechod na nové způsoby ﬁnancování a zkvalitňování poskytovaných
služeb zdařil.
K 1.10.2007 nastala změna na postu ředitele – statutárního zástupce. Dlouholetý ředitel naší organizace pan Ing. Pavel Hofírek, CSc. se rozhodl pro odchod do
důchodu. Touto cestou bych mu chtěl také poděkovat za jeho práci, kterou odvedl
pro rozvoj Charity.
Chci také poděkovat všem zaměstnancům za službu, kterou konají ve prospěch
potřebných lidí a snaží se naplňovat charitní poslání. Můj nemalý dík vyjadřuji koledníkům Tříkrálové sbírky – dospělým i dětem, dobrovolníkům a dobrodincům, bez
jejichž pomoci by naše služba nebyla tak rozvinuta a naplněna.

Zdeněk Hochman
ředitel Charity Kyjov
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Poslání Charity
Posláním Charity je milosrdná pomoc potřebným lidem, jejich podpora
a doprovázení v duchu křesťanské lásky.

Organizační struktura Charity Kyjov
Charita Kyjov je součástí Arcidiecézní charity Olomouc. Diecézní a arcidiecézní charity spolupracují v rámci Charity Česká republika, která je členem Mezinárodního
společenství charit – Caritas Internationalis.
Statutárním zástupcem Charity Kyjov je ředitel, který je jmenovaný arcibiskupem
olomouckým. Závažná rozhodnutí ředitele jsou podmíněna souhlasem rady charity,
která je ustavena prezidentem Arcidiecézní charity v Olomouci na dobu dvou let.
Revizní komise Charity Kyjov je jmenována radou charity rovněž na dobu dvou let.

Rada Charity Kyjov
Předsedkyně
Květa Motáňová (Kyjov)
Členové
Blanka Bábíčková (Vacenovice), Mgr. Jiří Berka (Kyjov), Ing. Jan Bůžek (Kyjov), Jana
Dohnalová (Žádovice), Marie Chudíčková (Vracov), Ing. Jarmila Jakšová (Kyjov),
Ladislava Kristová (Milotice), Monika Kytková (Bzenec), Barbora Nevřivá (Bzenec),
Ing. Vladimíra Křížková (Svatobořice-Mistřín)

Revizní komise
Předsedkyně
Ing. Drahomíra Zapletalová
Členové
Helena Klíglová, Oldřiška Heringová

Vedoucí pracovníci Charity Kyjov
Ředitel
Ing. Pavel Hofírek, CSc. (do 30.9.2007)
Zdeněk Hochman (od 1.10.2007)
Vedoucí
Blažena Hanáková, Helena Žáčková, Mgr. Stanislav Ingr, Jarmila Švábová,
Mgr. Božena Bártová, Mgr. Petr Marek, Marcela Repíková, Mgr. Jan Kvaltin
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Dům pokojného stáří
v Čeložnicích (CHDPS)

Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích poskytuje sociální pobytové služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost, a to zejména z důvodu věku. V malém
zařízení a klidném prostředí se snažíme o vytvoření domova rodinného typu.
Cílem zařízení je vedení uživatele k soběstačnosti a aktivnímu životu i ve stáří. Uživatelům v terminálním stadiu zajišťujeme intenzivnější péči a umožňujeme důstojné
a pokojné prožívání závěru života.
Domov slouží 26 obyvatelům, kteří bydlí převážně na dvoulůžkových pokojích. Personál charitního domova tvoří vedoucí, sociální pracovník, zdravotní sestry, pečovatelky, pomocný personál a údržbář.
Platby za pobyt jsou v souladu s odpovídajícími předpisy. Celkový chod zařízení byl
v roce 2007 zabezpečován příjmy z vlastní činnosti a díky dotacím MPSV, Jihomoravského kraje a darům drobných dárců.
Základní statistická data za rok 2007
Kapacita zařízení

26

Počet uživatelů služby

36

Průměrný věk uživatelů

81,8

realizátor projektu
Mgr. Jan Kvaltin
kontaktní adresa
Čeložnice 133, Kostelec u Kyjova
tel. 518 617 423
chdps.celoznice@caritas.cz
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DŮM POKOJNÉHO STÁŘÍ V ROCE 2007 FINANČNĚ PODPOŘILI
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Jihomoravský kraj
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Pečovatelská služba
Kyjov

Charitní pečovatelská služba zajišťuje péči pro potřebné občany v jejich domácnostech, a dává jim tak možnost žít ve vlastním přirozeném prostředí. Jedná se
o následující služby: pomoc při zvládání 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 a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
O naše služby zájemci žádají podle svých aktuálních potřeb. Na základě sociálního
šetření uzavírají dohodu o rozsahu a frekvenci poskytovaných výkonů a způsobu
platby. Výše platby je stanovena vyhláškou. Úhrada nákladů ze strany uživatele
nepokrývá plně cenu služby, zbytek nákladů je hrazen z ﬁnančních prostředků státní
správy, samospráv a dárců.
Naše služba je koordinována s charitní ošetřovatelskou službou (home care), čímž
je zajištěna návaznost a komplexnost pomoci uživatelům, možnost kombinace
služeb a jejich ﬂexibilita při jakékoliv změně potřeb jejich uživatelů.
Spokojenost klienta je hlavním cílem této služby.
Službu poskytujeme po celý rok, také o víkendech a svátcích a to i ve večerních
hodinách.
Základní statistická data za rok 2007
Počet uživatelů služby

284

Počet návštěv

28 702

Počet výkonů

33 555

Počet hodin poskytnuté služby

27 156

realizátor projektu
Mgr. Božena Bártová
kontaktní adresa
Palackého 194, 697 01 Kyjov
tel. 518 612 765
chps.kyjov@caritas.cz
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PEČOVATELSKOU SLUŽBU V ROCE 2007 FINANČNĚ PODPOŘILI
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Jihomoravský kraj
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Dům s pečovatelskou službou
Svatobořice-Mistřín

Charitní pečovatelská služba Svatobořice-Mistřín má své sídlo v Domě s pečovatelskou službou vybudovaném obcí. V rámci pečovatelské služby je poskytován
komplex služeb určených jak pro seniory žijící v nájemních obecních bytech přímo
v objektu pečovatelské služby, tak i pro uživatele v obci.

Poslání a činnost zařízení
Posláním pečovatelské služby je pomoc klientům v naplňování základních potřeb
v jejich domácím prostředí, co nejdéle je to možné.
V domě s pečovatelskou službou je 24 bytů. Z tohoto počtu je 21 jednopokojových
a 3 dvoupokojové. Celkový počet obyvatel domu je 28. Provoz je jednosměnný
a poskytuje uživatelům pomoc s úkony, které jsou pro ně vzhledem k jejich věku,
fyzickému či psychickému stavu obtížně řešitelné. Celý komplex služeb vychází ze
snahy o vytvoření prostředí, které by se co nejvíce podobalo rodinnému prostředí
uživatelů.
Snahou pracovníků pečovatelské služby je udržet klienty maximálně soběstačné
a aktivní a povzbudit jejich zájem o všeobecné dění ve světě a život v obci.
Pravidelně jsou organizovány setkání seniorů, kulturní a doprovodný program ve
spolupráci s místními i cizími zájmovými či národopisnými spolky a základní školou.
Součástí prostor DPS je prádelna, středisko osobní hygieny s odpočívárnou, místnost pro pedikúru, kuchyň a společenská místnost. Personál tvoří dvě pečovatelky
a vedoucí.

Základní statistická data za rok 2007
Data jsou součástí statistických údajů Pečovatelské služby Kyjov z důvodu společného projektu.

realizátor projektu
Mgr. Petr Marek
DPS SVATOBOŘICE-MISTŘÍN FINANČNĚ PODPOŘILI
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Jihomoravský kraj
• obec Svatobořice-Mistřín

kontaktní adresa
Hlavní 272, 696 04 Svatobořice-Mistřín
tel. 518 620 302, 776 707 037
dps-sm.kyjov@caritas.cz
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Charitní pečovatelská služba
Vracov

Charitní pečovatelská služba Vracov zajišťuje péči pro občany se sníženou soběstačností, jak v domě s pečovatelskou službou ve Vracově, tak v jejich domácnostech. Pomáháme při péči o vlastní osobu, při osobní hygieně, poskytnutí stravy, při
zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktů. Na úhradě nákladů služby
se jejich uživatelé spolupodílí.
Posláním pečovatelské služby je pomoci našim klientům v naplňování jejich základních potřeb a umožnit jim setrvat ve svém domácím prostředí co nejdéle.

Poskytované služby
•
•
•
•
•
•

péče o osobu - podání jídla, pomoc při oblékání
osobní hygiena - péče o vlasy a nehty, toaleta
strava - pomoc při přípravě jídla, dovoz a donáška jídla
chod domácnosti - úklid, nákupy, praní, topení
kontakt - doprovod k lékaři, na úřady
půjčování kompenzačních pomůcek

Základní statistická data za rok 2007
Data jsou součástí statistických údajů Pečovatelské služby Kyjov z důvodu jednotného projektu.

realizátor projektu
Marcela Repíková
kontaktní adresa
Luční 1590, 696 42 Vracov
tel. 518 628 324, 774 409 348
chps.vracov@caritas.cz
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PS VRACOV V ROCE 2007 FINANČNĚ PODPOŘILI
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Město Vracov
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Ošetřovatelská
služba

Charitní ošetřovatelská služba má charakter domácí péče /home care/ a nabízí
služby registrovaných zdravotních sester a rehabilitační pracovnice. Při této práci
úzce spolupracujeme se všemi praktickými lékaři v Kyjově i blízkém okolí. Tito lékaři
rozhodují, zda má být nemocný člověk hospitalizován v nemocnici nebo mu bude
ošetřovatelská služba poskytnuta 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, péče o terminálně
nemocné a dalším, jednodenním i vícedenním vzděláváním. Sestra při své práci
musí umět komunikovat nejen s pacienty zpravidla vyššího věku, ale také s jejich
příbuznými a s ošetřujícími lékaři. Přesně plní lékařem naordinovanou léčbu a jasně
informuje o zdravotním stavu nemocného. Zastává i roli obhájce práv pacienta.
S podobnými úkoly se setkává také rehabilitační pracovnice. Jejími pacienty jsou
nejčastěji nemocní po cévní mozkové příhodě či po zlomeninách. U některých pacientů bývá v rámci rehabilitační péče aplikována metoda podle Bobatha.
Ošetřovatelská služba je zajišťována 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Je plně hrazena
zdravotními pojišťovnami a poskytujeme se v obcích Bohuslavice, Bukovany, Čeložnice, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty, Milotice, Moravany, Ostrovánky,
Skalka, Skoronice, Svatobořice-Mistřín, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Vacenovice,
Vlkoš, Vřesovice, Žádovice a Žeravice.
Základní statistická data za rok 2007
zdravotní sestry

rehabilitační pracovnice

počet pacientů

326

119

počet návštěv

5 420

792

počet zdravotnických výkonů

11 527

1 636

realizátor projektu
Blažena Hanáková
kontaktní adresa
Palackého 194, 697 01 Kyjov
tel. 518 323 766
chos.kyjov@caritas.cz
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OŠETŘOVATELSKOU SLUŽBU V ROCE 2007 FINANČNĚ PODPOŘILI
• Jihomoravský kraj
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Domácí hospic
David

Domácí hospicovou péči nabízíme od dubna 2005. Je to pomoc těm rodinám, které
chtějí o své těžce nemocné (většinou s onkologickou diagnózou) pečovat doma.
Péči zajišťuje tým sestávající z lékaře ambulance léčby bolesti, psycholog a speciálně vyškolené zdravotní sestry. Zajišťujeme rovněž služby duchovních nebo sociálních pracovníků.
Naše služba je určena těm, 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 injekční aplikace medikamentů, převazy apod. K zajištění hydratace využíváme
podkožně aplikované infúze, které jsou v domácím prostředí výhodné pro pacienta
i ošetřujícího. K této službě patří i půjčování pomůcek jako jsou elektrická polohovací lůžka, antidekubitární matrace, infuzní stojany, ale i koncentrátor kyslíku,
odsávačka nebo lineární dávkovač léků. Službu poskytujeme na území bývalého
okresu Hodonín.
Základní statistická data za rok 2007
celkový počet pacientů

25

počet návštěv v domácnosti

141

počet telefonických intervencí příbuzným

173

počet poskytnutých intervencí pozůstalým

16

realizátor projektu
Blažena Hanáková
kontaktní adresa
Palackého 194, 697 01 Kyjov
tel. 518 323 766
chos.kyjov@caritas.cz
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DOMÁCÍ HOSPIC DAVID V ROCE 2007 FINANČNĚ PODPOŘILI
• Jihomoravský kraj
• Charitní Tříkrálová sbírka 2007
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Osobní
asistence

Služby asistenta
•
•
•
•
•
•
•

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
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí

Osobní asistenci poskytujeme ve všední dny a i o sobotách a nedělích, pokud uživatelé nemají žádné blízké příbuzné, kteří by tuto službu mohli zajišťovat.
Zájemci o službu žádají osobní asistenci podle svých aktuálních potřeb. Na základě
sociálního šetření je s nimi uzavřena dohoda o rozsahu a frekvenci poskytovaných
výkonů a o výši a způsobu platby, protože na úhradě nákladů těchto služeb se jejich
uživatelé částečně ﬁnančně podílí. Platba za služby je v rozsahu platné vyhlášky.

Vybavení půjčovny pomůcek
Pomoc je určena především nemocným, kteří se vracejí z nemocnice do domácího
ošetřování. Půjčovna disponuje následujícími pomůckami:
•
•
•
•
•

realizátor projektu
Blažena Hanáková
kontaktní adresa
Palackého 194, 697 01 Kyjov
tel. 518 323 766
chos.kyjov@caritas.cz

Základní statistická data za rok 2007

Osobní asistence je komplexem služeb pro lidi se zdravotně-sociálním handicapem,
jehož průvodním znakem je oddělení od společnosti.
Uživatelé této služby žijí převážně ve svých domácnostech, jsou schopni o sobě
a svých potřebách rozhodovat samostatně a přejí si setrvat ve svém přirozeném
sociálním prostředí. Podle aktuální potřeby žádají o poskytování služeb asistenta.
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polohovací lůžka
antidekubitární matrace
invalidní vozíky
klozetová křesla
chodítka
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Počet uživatelů služby

5

Počet návštěv u klientů

931

Počet výkonů u klientů

3 351

Počet hodin poskytnuté služby

2 614

OSOBNÍ ASISTENCI V ROCE 2007 FINANČNĚ PODPOŘILI
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Jihomoravský kraj
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Kontaktní centrum
– víceúčelová drogová služba

• program primárně preventivní
• program práce s veřejností

Cílové skupiny
•
•
•
•
•

problémoví uživatelé a škodlivě užívající
experimentátoři
rodiče a blízcí uživatelů drog
abstinující klienti po návratu z léčby
veřejnost z regionu Kyjovska, Veselska a města Dubňany

Věkové omezení cílové skupiny
• 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.
realizátor projektu
Jarmila Švábová

Jako úspěch vnímáme to, že se Kontaktní centrum Kyjov umístilo na třetím místě v kategorii Cena kvality pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením v druhém ročníku této soutěže.

kontaktní adresa
Palackého 194, 697 01 Kyjov
tel. 518 611 589
kacko.kyjov@caritas.cz

Základní statistická data za rok 2007

K-centrum vzniklo v roce 1999 jako ambulantní nízkoprahové zařízení určené především pro dlouhodobé uživatele drog. V současnosti naše zařízení nabízí víceúčelové drogové služby a působí především v oblasti terciární prevence. Model zařízení
reaguje na posouzení drogového problému v regionu a je kombinací standardních
služeb, které jsou sestaveny podle místních potřeb.

Kontaktní centrum nabízí
• nízkoprahový kontaktní a poradenský program (mj. nabídka služeb
Harm reduction)
• program následné péče

18
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Celkový počet klientů

158

Počet kontaktů

2 327

Počet vyměněných injekčních stříkaček

32 649

Počet referencí do léčby

24

Poradenství

468

K-CENTRUM V ROCE 2007 FINANČNĚ PODPOŘILI
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
• Jihomoravský kraj
• Město Kyjov přispělo investiční dotací na zakoupení automobilu
• Nadace České spořitelny – Open Society Fund

Charita Kyjov
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Náplní naší práce je

Terénní programy
Kyjov a okolí

• 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
•
•
•
•

problémoví uživatelé drog, injekční uživatelé drog
experimentátoři s drogami, závislí
rodiče, přátelé, blízcí uživatelů drog
široká veřejnost.

realizátor projektu
Jarmila Švábová

Věkové omezení cílové skupiny

kontaktní adresa
Palackého 194, 697 01 Kyjov
tel. 518 611 589
kacko.kyjov@caritas.cz

• klienti starší 15 let
Základní statistická data za rok 2007
Celkový počet klientů

67

Počet nových klientů

9

Počet kontaktů

393

Klíčové služby programu

Počet vyměněných injekčních stříkaček

3443

•
•
•
•

Počet referencí do léčby

8

Počet vydaných želatinových tobolek

762

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

Činnost a poslání programu
Terénní práce neboli streetwork je speciﬁcká forma sociální služby, poskytovaná
přímo na ulici, kde nabízíme pomoc a podporu drogově závislým, jejich příbuzným a
blízkým. Terénní programy poskytují komplex služeb, které následky drogové závislosti minimalizují. Cílem programů je také 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.

20
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TERÉNNÍ PROGRAMY V ROCE 2007 FINANČNĚ PODPOŘILI:
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Ministerstvo zdravotnictví
• Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
• Jihomoravský kraj
• Města Veselí nad Moravou, Dubňany a Bzenec
• Obec Milotice
• Nadace České spořitelny – Open Society Fund

Charita Kyjov
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Nízkoprahový klub
Wu-Wej

Cílem služby je nabízet bezpečný prostor pro rozvoj a seberealizaci, aktivizovat
uživatele služeb, prostřednictvím sociálních služeb rozšířit informovanost u cílové
skupiny v oblastech: násilí, domácí násilí, prevence pohlavních nemocí, protidrogová prevence, hledání práce a předcházení vzniku sociálně-patologických jevů
a snižování jejich následků. Klub má svá pravidla, která mají zajišťovat bezpečné
a čisté prostředí (bez návykových látek a násilí).
Pracovníci poskytují sociální služby dětem a mládeži z Kyjova a blízkého okolí, kteří
pasivně tráví svůj volný čas mimo domov a také dětem s projevy konﬂiktního chování (vzdorovitost, pasivita a lhostejnost ke svému okolí, agresivní chování, experimenty s alkoholem a jinými návykovými látkami, rizikové sexuální chování).

Klub poskytuje
• sociální služby (kontaktní práci, situační intervence, informační servis klientovi,
poradenství, krizová intervence, zprostředkování dalších služeb, kontakt
s institucemi ve prospěch klienta případová práce a práce s blízkými osobami)
• aktivizační a volnočasové služby (badminton, stolní fotbal, šipky, internet,
poslech hudby, beat – box)
• prostor pro seberealizaci (osobní zapojení do tvorby vlastních programů
– taneční skupina, šerm, disko-party)

Základní statistická data za rok 2007
Počet uživatelů služby
realizátor projektu
Mgr. Stanislav Ingr

80

Počet návštěv zařízení

2 908

Počet hodin poskytnuté služby

5 473

kontaktní adresa
Svatopluka Čecha 280, 697 01 Kyjov
tel. 518 323 794, 776 396 091
wu-wej@caritas.cz

Posláním střediska je pomáhat dětem a mládeži ve věku 13-20 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (disfunkční rodinné prostředí, úmrtí v rodině, problémy ve škole, osamocení). Podporuje uživatele v setrvání v přirozeném sociálním
prostředí a ve využívání běžné nabídky služeb. Poskytuje jim potřebné informace,
pomáhá při řešení jejich osobních problémů a zprostředkovává jim i další odbornou
pomoc.

22
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NÍZKOPRAHOVÝ KLUB WU-WEJ V ROCE 2007 FINANČNĚ PODPOŘILI
• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
• Jihomoravský kraj
• Město Kyjov
• Nadace rozvoje občanské společnosti

Charita Kyjov
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Činnost a poslání programu

Občanská poradna
Kyjov

Občanská poradna Charity Kyjov poskytuje odborné sociální poradenství. To je
zaměřeno na potřeby lidí v tíživé životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami. Poradna se nespecializuje jen na určitý typ problému, ale je otevřena všem
lidem, kteří hledají pomoc.
Služby Občanské poradny zahrnují i sociální práci s osobami, jejichž způsob života
může vést ke konﬂiktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
Cílem Občanské poradny je umožnit lidem řešit svou nepříznivou životní situaci na
principech bezplatnosti, diskrétnosti, nestrannosti a nezávislosti prostřednictvím
informací, rad a případné další pomoci.

Oblasti poradenství
Nemocenské a důchodové pojištění, systém sociálních dávek a pomoci, pracovně-právní problematika, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy, školství
a vzdělávání, problematika bydlení, právní systém a právní ochrana, náhrada škody,
dluhy a exekuce.
Občanská poradna nemůže nahrazovat práci profesionálních právníků. Může však
pomoci se v problému lépe orientovat a poskytovat odkazy na odborné instituce
nebo některé záležitosti společnou cestou zcela vyřešit.
Základní statistická data za rok 2007
realizátor projektu
Bc. Jana Pinkavová
kontaktní adresa
Palackého 194, 697 01 Kyjov
tel. 518 323 767, 724 353 902
poradna.kyjov@caritas.cz

Počet intervencí - osobní návštěva

26

Počet intervencí - e-mail

1

Počet intervencí - telefonát

1

Počet sociálních šetření (přímá sociální výpomoc)

6

Klíčové služby programu
•
•
•
•

24

bezplatné poradenství
informace, poskytnutí cílené rady
kontakty na odborná pracoviště
pomoc při uplatňování práv

OBČANSKOU PORADNU V ROCE 2007 FINANČNĚ PODPOŘILI
• Charita Kyjov

Výroční zpráva 2007
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C - klub
– svépomocná skupina

C – klub Charity Kyjov je svépomocná skupina pro onkologicky nemocné. Jejím
posláním je vzájemná podpora lidí prožívajících podobné problémy. Člověk v tomto
prostředí pomoc a podporu nejen přijímá, ale současně i poskytuje, což jej zbavuje
pocitů bezmoci. To je pro členy skupiny zdrojem naděje a usnadňuje to zvládání
těžké životní situace.
Skupina se schází v Kyjově pravidelně jednou týdně v prostorách nízkoprahového
klubu WU-WEJ u parku za letním kinem. Setkávání v klubu probíhá od počátku roku
2004. Jednou měsíčně je na setkání přítomen psycholog. Společenství je otevřené
pro nově příchozí a své členy k ničemu nezavazuje, kdo skupinu nepotřebuje, může
ji svobodně opustit.
Základní statistická data za rok 2007
Počet uživatelů služby

20

Frekvence setkávání skupiny

1x týdně

realizátor projektu
Věra Hofírková
C-KLUB V ROCE 2007 FINANČNĚ PODPOŘILI
• Město Kyjov
• Aliance českých organizací
• Nadace Mammahelp

kontaktní adresa
Palackého 194, 697 01 Kyjov
tel. 518 614 129 (602 860 942)
kyjov@caritas.cz
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Charita Kyjov
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Tříkrálová
sbírka

V období kolem slavnosti Tří králů proběhla tradiční Tříkrálová sbírka na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla. Akci každoročně pořádá Charita České republiky, v Kyjově a jeho okolí sbírku organizuje Charita
Kyjov.
Ve 23 obcích kyjovského děkanátu vykoledovalo 195 skupinek koledníků od štědrých dárců celkem 816 569 Kč.
Charitě Kyjov bylo podle předem daného klíče dáno k dispozici 449 113 Kč. Celkový
obnos byl využit na investice do:
• pečovatelské služby - 70 794,- Kč
• dostavby CHDPS Čeložnice - 150 000,- Kč
• koupi nákladního automobilu na rozvoz obědů
pro pečovatelskou službu- 126 987,- Kč
• přímé sociální výpomoci - 35 000,- Kč
• domácí hospicové péče - 50 000,- Kč
Děkujeme všem jednotlivým dárcům a organizacím za jejich příspěvky. Náš velký
dík patří také těm, kteří sbírku pomohli zorganizovat tj. vedoucím skupinek, dětem,
jejich rodičům, městským a obecním úřadům a základním školám v Kyjově.

realizátor projektu
Tomáš Hochman
kontaktní adresa
Palackého 194, 697 01 Kyjov
tel. 518 612 765
kyjov@caritas.cz
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Přehled o hospodaření v roce 2007
– náklady

30

Přehled o hospodaření v roce 2007
– výnosy

Náklady

v tisících Kč

Výnosy

v tisících Kč

Spotřeba materiálu

2 531

Tržby od zdravotních pojišťoven

1 250

Spotřeba energie

509

Tržby od klientů za služby v domácnosti

1 178

Spotřeba ostatních nesklad. dodávek

248

Tržby od klientů za služby v zařízení Charity

3 181

Opravy a udržování

584

Tržby ostatní

196

Cestovné

68

Úroky z bankovních účtů

29

Náklady na reprezentaci

6

Jiné ostatní výnosy

357

Ostatní služby

770

Tržby z prodeje dlouh. nehm. a hm. majetku

17

Mzdové náklady

7 704

Přijaté příspěvky - účelové dary nadací

238

Zákonné sociální pojištění

2 634

Přijaté příspěvky - dary ostatní

71

Zákonné sociální náklady

272

Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí

6 526

Ostatní sociální náklady

82

Dotace Úřad vlády České republiky

522

Daně a poplatky

14

Dotace Ministerstva zdravotnictví

42

Ostatní náklady celkem

181

Dotace Jihomoravského kraje

1 600

Odpisy dlouhodob. nehm. a hm. majetku

470

Dotace Města Vracova

769

NÁKLADY CELKEM

16 073

Dotace Obce Svatobořice-Mistřín

400

Dotace Města Dubňany

50
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Dotace Města Veselí nad Moravou

35

Dotace Města Kyjova

32

VÝNOSY CELKEM

16 493

Daň z příjmu

84

Výsledek hospodaření

336

Charita Kyjov
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Základní ekonomické údaje
k 31.12.2007

Pracovníci Charity
Kyjov

AKTIVA

tis. Kč

Úsek činnosti

Počet pracovníků

Přepočtené úvazky

Stav majetkových účtů

7 041

Pečovatelská služba Kyjov

9

16,07

Zásoby

18

Pečovatelská služba Svatobořice-Mistřín

3

Finanční účty

2 145

Pečovatelská služba Vracov

5

4,64

Pohledávky celkem

303

Ošetřovatelská služba

5

3,72

Náklady příštích období

95

Domácí hospicové péče

3

1,38

Úhrn aktiv

9 602

Osobní asistence

3

1,60

CHDPS Čeložnice

17

14,16

Klub Wu-Wej

4

2,98

Kontaktní centrum

5

3,49

PASIVA

tis. Kč

Terénní programy

3

1,65

Vlastní zdroje celkem

8 692

Odborné sociální poradenství

1

0,13

Krátkodobé závazky celkem

398

C- klub

1

0,04

Výnosy příštích období

512

Topení, úklid, údržba DPS Vracov

2

1,35

Úhrn pasiv

9 602

Celkem

48

39,12

Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a ﬁnanční
situace Charity Kyjov k 31.12.2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za
rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.
Datum 12.5.2008
Ing. Jarmila Petráňová, auditor
číslo osvědčení 1578
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Přehled hlavních služeb, které Charita
Kyjov poskytuje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozvoz obědů
pomoc v domácnosti
pomoc při osobní hygieně
zdravotní péči
domácí hospicovou péči
osobní asistenci
půjčování rehabilitačních pomůcek
služby v DPS Svatobořice-Mistřín
pobyt v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích
besedy a přednášky o problematice drogové nebo jiné závislosti
poradenskou činnost v kontaktním centru pro klienty
poradenskou činnost pro rodiče a rodinné příslušníky
program služeb v terénu pro uživatele drog
setkávání onkologicky nemocných v C-klubu
aktivní trávení volného času mladých lidí v klubu Wu-wej

PODĚKOVÁNÍ
Upřímně děkujeme všem institucím, ﬁrmám, sponzorům,
dobrovolným spolupracovníkům, členům charitní rady, členům
revizní komise, dárcům u vánočního stromu v Kyjově a všem
příznivcům Charity Kyjov za jakoukoliv pomoc.

Seznam dárců
Nadace rozvoje občanské společnosti-Praha * Nadace ČS a Open Society Fund Praha
* M.Zajíčková-Čeložnice * Ing.J.Kouřil-Kyjov * J.Formanová-Čeložnice * A.JelínkováČeložnice * M.Olejníčková-Čeložnice * K.Cvrkalová-Čeložnice * Aliance českých
organizací-Praha * B.Veroňková-Čeložnice * M.Fronková-Čeložnice * M.JudasováČeložnice * A.Straková-Čeložnice * Pekařství Hapek-Kyjov * R.Švachová-Čeložnice
* A.Votrubcová-Čeložnice * 1.lékárenská-Kyjov * M.Černá-Čeložnice * M.Palán-Dubňany * H.Macháčková-Kyjov * A.Procházková-Čeložnice * M.Snobková-Čeložnice *
A.Jahodová-Čeložnice * Z.Lejsková-Čeložnice * Kožená galanterie-Kyjov * J.BábíčekČeložnice * F.Němčanská-Svatobořice * H.Homolová-Čeložnice * MUDr.Hojač-Kyjov
* A.Čanigová-Kyjov * H.Doložílková-Kyjov * M.Jedovnická-Ostrovánky * F.Bábík-Svatobořice * A.Vajgarová-Hýsly * J.Něnička-Kyjov * Š.Kristová-Kyjov * L.Rybová-Vacenovice * K.Sedlářová-Kyjov * F.Sklenář-Mistřín * M.Němec-Kyjov * J.Vavřinová-Kyjov
* F.Šumbera-Svatobořice * M.Srnská-Kyjov * K.Drobilová-Kyjov * K.HaničákováKyjov * L.Kloudová-Kyjov * J.Čečátková-Kyjov * A.Ederová-Hýsly * B.Filípková-Kyjov
* JUDr.P.Oravec-Kyjov * P.Čmelík-Čeložnice * B.Sehnal-Kyjov * P.Nedvěd-Kyjov *
H.Heringová-Kyjov * Z.Riedl-Kyjov * A.Kostihová-Strážovice * M.Hrubešová-Bohuslavice * S.Domanský-Kelčany * Mgr.P.Marek-Dubňany * V.Křižka-Svatobořice *
M.Novotná-Šardice * V.Tichá-Kyjov * J.Mezík-Kyjov * V.Hrazdirová-Kyjov * F.KozákKyjov * M.Jurná-Svatobořice * P.Číháková-Kyjov * B.Dibdiakova-Kyjov * J.KučerováKostelec * K.Vašíčková-Svatobořice * V.Brhel-Svatobořice * F.Marada-Svatobořice
* M.Rauš-Mistřín * L.Sluková-Vlkoš * A.Štědrová-Kyjov * M.Poledňáková-Kyjov *
J.Šalamounová-Vlkoš * V.Drobil-Kyjov * L.Sedláčková-Kyjov * J.Marada-Svatobořice-Mistřín * N.Svobodová-Kyjov * J.Bartoš-Kyjov

Provozní dotace a příspěvky
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Rada vlády
pro koordinaci protidrogové politiky, Jihomoravský kraj, Úřad práce Hodonín, Město
Kyjov, Město Dubňany, Město Veselí nad Moravou, Město Bzenec, Obec Svatobořice-Mistřín, Obec Milotice
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