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Je důležitější, jak člověk osud přijímá,
než to, jaký ten osud je.
Wilhelm Humboldt

Vážení přátelé,
prostřednictvím této výroční zprávy vám chceme poskytnout základní
informace o naší činnosti v uplynulém roce 2006. Touto cestou chceme
také upřímně poděkovat všem, kteří naši činnost podpořili. Víme, že bez
státních, krajských, městských či obecních dotací i bez příspěvků mnoha
dalších, by nebylo možné realizovat naše projekty. Díky mnohým tak
můžeme pomáhat těm, kdo se bez pomoci druhých neobejdou a naplňovat
tak naše poslání.
Velmi si vážíme i pomoci mnoha dospělých koledníků a stovek dětí při
organizaci a uskutečnění Tříkrálové sbírky, která umožňuje pomáhat
potřebným lidem u nás i v zahraničí.
V roce 2006 byl schválen nový zákon o sociálních službách, který
přinesl výrazné změny v poskytování těchto služeb. Přímé poskytování
finančních prostředků potřebným lidem, prostřednictvím příspěvku na
péči, bude mít mnohostranný dopad na poskytovatele i uživatele těchto
služeb. S novými pravidly se však budou muset vypořádat nejen klienti a
poskytovatelé sociálních služeb, ale i úředníci a členové zastupitelstev
obcí a měst.
Jsem velmi rád, že převážná část pracovníků Charity Kyjov chce,
v souladu se záměrem nového zákona o sociálních službách, seniorům,
zdravotně postiženým či jinak sociálně potřebným lidem poskytovat
služby na vysoké odborné úrovni. Jsem však také rád, že chtějí současně i
citlivě vnímat všechny jejich potřeby a respektovat je.
Skutečnost, že i na celostátní úrovni byla kvalita práce služeb či
jednotlivců Charity Kyjov oceněna, nás posiluje v obtížných situacích a je
pro nás povzbuzením do dalších dnů.
Ing. Pavel Hofírek, CSc.
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),
Ing. Libuše Jedovnická (Svatobořice-Mistřín),
Ladislava Kristová (Milotice), Monika Kytková
(Bzenec), Barbora Nevřivá (Bzenec)

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

Vedoucí pracovníci Charity Kyjov
Ředitel:
Zástupce:
Vedoucí:

Ing. Pavel Hofírek, CSc.
Zdeněk Hochman
Eva Hübschtová, Helena Žáčková, Mgr. Stanislav Ingr,
Jarmila Švábová, Mgr. Božena Bártová, Mgr. Petr Marek
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Dům pokojného stáří v Čeložnicích (CHDPS)
realizátor projektu :
kontaktní adresa :
telefon :
e-mail :

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

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 25 obyvatelům, kteří bydlí převážně na dvoulůžkových
pokojích. Personál charitního domova tvoří vedoucí, sociální pracovník,
zdravotní sestry, pečovatelky, uklizečky - pradleny a údržbář.

Platby za pobyt jsou v souladu s odpovídajícími předpisy.
Celkový chod zařízení byl v roce 2006 zabezpečován příjmy z vlastní
činnosti a díky dotacím MPSV, Jihomoravského kraje a darům drobných
dárců.
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Investiční výstavba v CHDPS Čeložnice
V CHPDS Čeložnice již čtvrtým rokem pokračovala celková
rekonstrukce domova tak, aby vyhovoval všem hygienickým a provozním
požadavkům. Od roku 2003, kdy byl vybudován osobní výtah, byla
provedena rekonstrukce kuchyně , přístavba nové jídelny, prádelny, dílny
údržby a nového hygienického zázemí personálu.
V roce 2006 jsme dobudovali požární ocelové schodiště a byly
dokončeny stavební úpravy na nové společenské místnosti. Na podzim
stavební práce pokračovaly
přístavbou dvoulůžkového pokoje s
propojovací chodbou mezi hlavní budovou a prádelnou.

Ukončení rekonstrukce plánujeme v srpnu 2007. Po dokončení celé
rekonstrukce se zvýší kapacita o další dvoulůžkový pokoj a novou
společenskou místnost,která přinese lepší prostředí pro kulturní vyžití
uživatelům našich služeb.
V roce 2006 byla investiční výstavba realizována díky finančním
příspěvkům Města Kyjova, prostředkům z Tříkrálové sbírky a také díky
ostatním drobným dárcům.
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Pečovatelská služba
realizátor projektu:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:

Mgr. Božena Bártová
Palackého 194, 697 01 Kyjov
518 612 765
chps.kyjov@caritas.cz

Charitní pečovatelská služba zajišťuje péči pro potřebné občany
v jejich domácnostech a dává jim tak možnost žít ve vlastním přirozeném
prostředí co nejdéle je to možné. Jedná se 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.

Praxe je taková, že o naše služby zájemci žádají podle svých aktuálních
potřeb. Na základě sociálního šetření je s nimi uzavřena dohoda o rozsahu
a frekvenci poskytovaných výkonů a o výši a způsobu platby, protože na
úhradě nákladů těchto služeb se jejich uživatelé částečně finančně podílí.
Platba za služby je v rozsahu platné vyhlášky.
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Předností našich služeb je, že pečovatelská činnost je koordinována s
charitní ošetřovatelskou službou (home care), čímž je zajištěna návaznost
a komplexnost pomoci uživatelům, možnost kombinace služby a její
flexibilita při jakékoliv změně bio-psycho-sociálních potřeb uživatelů
služeb.

Spokojenost klienta, která je hlavním cílem této naší služby, je
pohlazením po duši každé pečovatelce. Služby poskytujeme po celý rok,
také o sobotách, nedělích a svátcích a to i ve večerních hodinách. V roce
2006 jsme zaměstnávali 7 pečovatelek, které se staraly o 157 klientů a
vykonaly u nich celkem 14 479 návštěv.
V rámci tohoto střediska zapůjčujeme také zdravotní a rehabilitační
pomůcky – polohovací postele, invalidní vozíky, klozetová křesla,
podložní mísy a různé typy chodítek.
Jak vyplývá z již řečeného, pečovatelské služby jsou částečně hrazeny
samotnými uživateli služeb. Avšak převážnou část nákladů tohoto
střediska tvoří podpora z různých zdrojů. Za finanční příspěvky v roce
2006 děkujeme především: MPSV, Jihomoravskému kraji a Městu Kyjov.
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Ošetřovatelská služba
realizátor projektu:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:

Eva Hübschtová
Palackého 194, 697 01 Kyjov
518 612 765
chos.kyjov@caritas.cz

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 jednodenními či vícedenními kurzy
moderního ošetřování ran, péče o terminálně nemocné a dalším
vzděláváním. Ke své práci potřebují řidičské oprávnění skupiny B,
protože bez auta by nebylo možné zajistit každodenní péči o všechny
nemocné.
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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.
Uvedené služby zajišťujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denně, hradí je v
plné výši zdravotní pojišťovny a poskytujeme je v obcích Bohuslavice,
Bukovany, Čeložnice, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Kyjov, Labuty,
Milotice, Moravany, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Svatobořice-Mistřín,
Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Vacenovice, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice
a Žeravice.
Za rok 2006 poskytlo našich 5 sester ošetření 296 pacientům.
Uskutečnily u nich celkem 6 328 návštěv.
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Kontaktní centrum – víceúčelová drogová služba
realizátor projektu:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:

Jarmila Švábová
Palackého 194, 697 01 Kyjov
518 611 589
kacko.kyjov@caritas.cz

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

Kontaktní centrum působí v regionu Kyjovska, Veselska a městě
Dubňany, kde nabízí:






nízkoprahový kontaktní a poradenský program
program následné péče (mj. nabídka služeb Harm reduction)
program primárně preventivní
program práce s veřejností
terénní programy

Základní ideou programu je pomoc lidem zasaženým drogovou
závislostí, lidem, kteří jsou vznikem a rozvojem drogové závislosti
ohroženi, jejich příbuzným a blízkým a zvýšení informovanosti
a orientace veřejnosti v této problematice. Široký záběr pak mají
programy určené veřejnosti a značný zájem je i o programy specifické
primární prevence.
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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.
Do programu mohou vstoupit všichni klienti bez ohledu na pohlaví,
rasu, náboženství, politické vyznání, společenské postavení, psychický či
fyzický stav, bez ohledu na typ či způsob užívané látky. Ke klientům
přistupujeme individuálně, respektujeme jejich volbu, oceňujeme
a podporujeme abstinenci.
Základní statistická data za rok 2006:
Celkový počet klientů v roce (uživatelů drog 274 +
59 rodinných příslušníků)
Počet nových klientů v roce
Počet kontaktů
Počet vyměněných injekčních stříkaček
Počet referencí do léčby
Počet oslovených v rámci primární prevence

333
85
3 210
43 330
28
916

V průběhu června proběhly v zařízení Certifikace odborné způsobilosti
služeb. Kontaktní centrum získalo certifikaci na 3 roky bez připomínek
pro Nízkoprahový kontaktní a poradenský program a Terénní program.

K -CENTRUM V ROCE 2006 FINANČNĚ PODPOŘILI:






Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
Jihomoravský kraj
Města Kyjov, Veselí nad Moravou a Dubňany
Nadace České spořitelny – Open Society Fund
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Dům s pečovatelskou službou Svatobořice-Mistřín
realizátor projektu:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:

Mgr. Petr Marek
Hlavní 272, 696 04 Svatobořice-Mistřín
518 620 302
kyjov@caritas.cz

V lednu roku 2004 začala Charita Kyjov provozovat pečovatelskou
službu v nově vybudovaném objektu ve Svatobořicích-Mistříně. 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.

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 dopomoc s úkoly, 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.
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Snahou pečovatelské služby je, abychom udržely klienty v rámci
možností na co nejvyšší míře soběstačnosti a aktivity. V rámci pečování
jde také o to, abychom povzbudili jejich zájem o dění ve světě a o život
v obci.

Cestou k tomu je pořádání setkávání seniorů, kulturní a doprovodný
program ve spolupráci s místními i cizími zájmovými či národopisnými
spolky a základní školou. Další aktivizační službou je možnost
zprostředkování masáží, pedikúry, relaxací a možnost realizace na
zahradě.
V rámci pečovatelské služby máme k dispozici prádelnu, středisko
osobní hygieny s odpočívárnou, místnost na pedikúru, kuchyň,
společenskou místnost a automobil. Personál tvoří dvě pečovatelky a
vedoucí.
Provoz zařízení v roce 2006 byl hrazen z dotací Ministerstva práce a
sociálních věcí, Jihomoravského kraje a příspěvku obce SvatobořiceMistřín, která je vlastníkem budovy.
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Domácí hospic David
realizátor projektu:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:

Eva Hübschtová
Palackého 194, 697 01 Kyjov
518 613 191
chos.kyjov@caritas.cz

Domácí hospicovou péči nabízíme od dubna 2005. Jedná se o 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 vhodnou 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.
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Ošetřovatelské výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Mezi
tyto výkony patří injekce, převazy apod. K zajištění hydratace využíváme
podkožně aplikované infúze (viz foto), 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 nemocnicích proti svému přání. Pozůstalí jsou pak často dlouhodobě
traumatizováni tím, že nebyli schopni svým blízkým nabídnout lepší
alternativu a respektovat jejich přání a že je nemohli doprovázet a
rozloučit se s nimi. Domácí hospicová péče pomáhá tyto problémy řešit.

V roce 2006 jsme poskytli službu 27 pacientům a vykonali 101
návštěv.
K této službě neodmyslitelně patří i možnost půjčování pomůcek jako
jsou polohovací lůžka, antidekubitární matrace, infúzní stojany apod., ale
také koncentrátor kyslíku, odsávačka a lineární dávkovač léků.
Na provoz Domácího hospicu David nám finančně přispěl
Jihomoravský kraj, Město Kyjov a část prostředků byla získána
z Tříkrálové sbírky.
Díky finanční pomoci Jihomoravského kraje a prostředkům z Tříkrálové
sbírky jsme rovněž mohli pořídit auto potřebné k dopravě za pacienty na
celém území kyjovska.
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Centrum prevence - Fízkoprahový klub Wu-Wej
realizátor projektu:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:

Mgr.Stanislav Ingr
Svatopluka Čecha 280, 697 01 Kyjov
518 323 794, mobil 776 396 091
pecko.kyjov@caritas.cz

Posláním střediska je pomáhat dětem a mládeži ve věku 13-20 let, kteří
se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. 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.
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.

Pracovníci poskytují sociální služby dětem a mládeži z Kyjova a
blízkého okolí, kteří se ocitli v obtížné životní situaci (disfunkční rodinné
prostředí, úmrtí v rodině, problémy ve škole, osamocení...), těm, kteří
pasivně tráví svůj volný čas mimo domov, dětem s projevy konfliktního
chování (vzdorovitost, pasivita a lhostejnost ke svému okolí, agresivní
chování, experimenty s alkoholem a jinými návykovými látkami, rizikové
sexuální chování).
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Klub poskytuje:

 sociální služby (kontaktní práci, situační intervence, informační
servis klientovi, poradenství, krizová intervence / pomoc v krizi,
zprostředkování dalších služeb, kontakt s institucemi ve prospěch
klienta případová práce a práce s blízkými osobami)

 aktivizační a volnočasové služby (badminton, šipky, freesbee,
sportovní aktivity v tělocvičně, poslech hudby, beat – box)

 prostor pro seberealizaci (osobní zapojení do tvorby vlastních
programů – taneční skupina, šerm, disko-party)
Klub má svá pravidla, která mají zajišťovat bezpečné a čisté
prostředí (bez návykových látek a násilí).

Projekt byl realizován díky finanční podpoře MPSV, Jihomoravského
kraje, Města Kyjova a Úřadu práce Hodonín.

Statistické údaje za rok 2006:
Počet příchozích mladých lidí – počet návštěv celkem:
Počet dnů otevřených pro návštěvy střediska:
Průměrná denní návštěvnost:
Počet kontaktů s uživateli nad 10 min.:
Počet poskytnutých poradenství:
Počet situačních intervencí:
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4104
201
20,4
3 463
62
129

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

Mgr. Božena Bártová
Palackého 194, 697 01 Kyjov
518 612 765
chps.kyjov@caritas.cz

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, jedná se o:

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
19







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 i o sobotách a nedělích,
pokud uživatelé nemají žádné blízké příbuzné, kteří by tuto službu mohli
zajišťovat.
Tuto finančně náročnou službu jsme mohli v loňském roce poskytovat
díky spoluúčasti klientů a díky dotacím z MPSV, Jihomoravského kraje a
obce Svatobořice-Mistřín.

Vybavení půjčovny pomůcek
Pomoc je určena především nemocným, kteří se vracejí z nemocnice
do domácího ošetřování. Největší zájem je o půjčování polohovacích
lůžek, které umožňují jednak polohování imobilního pacienta, jednak
usnadňují i přesun částečně imobilního pacienta a zjednodušují a ulehčují
činnost ošetřujícím osobám.

Kromě lůžek máme k dispozici také invalidní vozíky, klozetová křesla,
chodítka, antidekubitární matrace, sedačky do vany i další drobné méně
žádané kompenzační pomůcky.
V roce 2006 jsme díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví
pořídli 10 kusů lůžek a 5 kusů klozetových křesel.
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C - klub
realizátor projektu:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:

Ing. Pavel Hofírek
Palackého 194, 697 01 Kyjov
518 614 129
kyjov@caritas.cz

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. Společenství je otevřené pro nově
příchozí a své členy k ničemu nezavazuje, kdo skupinu nepotřebuje, může
ji svobodně opustit.
Setkávání lidí s podobnými problémy
Vzájemná podpora v náročných životních situacích
Společné trávení volných chvil
Přijďte mezi nás
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Tříkrálová sbírka
realizátor projektu:
kontaktní adresa:
telefon:
e-mail:

Bc. Jana Kučerová
Palackého 194, 697 01 Kyjov
518 612 765
kyjov@caritas.cz

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 188 skupinek
koledníků od štědrých dárců celkem 780 383,00 Kč.

Charitě Kyjov bylo podle předem daného klíče dáno k dispozici
452 622,14 Kč. Celkový obnos byl využit na:
 280 000,- Kč - rekonstrukci Charitního domu v Čeložnicich
 40 000,- Kč - přímou pomoc sociálně potřebným občanům
 72 622,14 Kč - podporu projektu Domácí hospicové péče DAVID
 60 000,- Kč - nákup osobního automobilu pro domácí hospicovou
péči
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.
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Přehled o hospodaření v roce 2006 - příjmy
(bez příjmů na investice)
Kč
Tržby

%

- od zdravotních pojišťoven

945 546

7,24

- od klientů za služby v domácnosti

690 091

5,28

1 902 475

14,56

194 659

1,49

Tržby celkem

3 732 771

28,57

Dotace - Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 115 700

8,54

495 000

3,79

50 000

0,38

6 268 500

47,97

282 000

2,16

- Město Veselí nad Moravou

35 000

0,27

- Město Dubňany

50 000

0,38

430 000

3,29

- Obec Milotice

10 000

0,08

- Město Bzenec

5 000

0,03

68 800

0,53

Dotace celkem

8 810 000

67,42

Ostatní - úroky

20 969

0,16

- příspěvky a dary

30 923

0,24

- příspěvky nadací

49 800

0,38

- ostatní výnosy

80 283

0,61

342 468

2,62

524 443

4,01

13 067 215

100,00

- od klientů za služby v zařízení Charity
- ostatní tržby

- Rada vlády pro koor. protidrogové politiky
- Ministerstvo zdravotnictví
- Jihomoravský kraj
- Město Kyjov

- Obec Svatobořice-Mistřín

- Úřad práce

- tržby z prodeje dlouhodobého hmot.m.
Ostatní příjmy celkem

PŘÍJMY CELKEM
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Přehled o hospodaření v roce 2006 - náklady
(bez nákladů na investice)
Kč
Provozní - spotřeba materiálu

%

2 171 368

16,34

- spotřeba energie

432 251

3,25

- spotřeba PHM

201 325

1,52

- opravy a udržování

602 044

4,53

88 853

0,67

650 347

4,90

13 219

0,10

- jiné ostatní náklady

121 453

0,91

- odpisy dlouhodobého majetku

350 384

2,64

Provozní náklady celkem

4 631 244

34,86

Osobní

- mzdové náklady

6 249 791

47,05

- zákonné sociální a zdravotní pojištění

2 142 411

16,13

211 055

1,59

50 159

0,37

Osobní náklady celkem

8 653 416

65,14

FÁKLADY CELKEM

13 284 660

100,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘEÍ

-217 445

- cestovné
- ostatní služby
- daně a poplatky

- zákonné sociální náklady
- ostatní sociální náklady
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Přehled o hospodaření v roce 2006 - investice
Příjmy
Dotace - Město Kyjov - na rekonstrukci CHDPS
Příspěvky dárců - na rekonstrukci CHDPS
Tříkrálová sbírka - na rekonstrukci CHDPS
Příjmy na rekonstrukci CHDPS - celkem

Kč
118 000
29 912
280 000
427 912

%
27,58
6,99
65,43
100,00

Dotace – Jihomoravský kraj - na pořízení automobilu
Tříkrálová sbírka – na pořízení automobilu
Vlastní prostředky - na pořízení automobilu
Příjmy na pořízení automobilu celkem

210 000
60 000
70 482
340 482

61,68
17,62
20,70
100,00

Příjmy na investice celkem

768 394

100,00

Výdaje
Rekonstrukce domova v Čeložnicích
Osobní auto - Domácí hospic David
Výdaje na investice celkem

Kč
427 912
340 482
768 394

%
55,69
44,31
100,00

Základní ekonomické údaje k 31.12.2006
AKTIVA
Stav majetkových účtů
Zásoby
Finanční účty
Pohledávky celkem
Náklady příštích období
Úhrn aktiv

tis. Kč
6 450
47
1 905
498
81
8 981

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

tis. Kč
7 969
167
301
544
8 981
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Pracovníci Charity Kyjov
K 31.12.2006 pracovalo v Charitě Kyjov 48 zaměstnanců . Počet
přepočtených úvazků za rok 2006 činil 39,12.
Úsek činnosti
Pečovatelská služba
Ošetřovatelská služba
Domácí hospicové péče
Osobní asistence
DPS SvatobořiceMistřín
CHDPS Čeložnice
Centrum prevence
Kontaktní centrum
Celkem

Počet pracovníků
9
5
3
3
4

Přepočtené úvazky
8,22
3,17
1,25
1,26
3,51

15
4
5
48

13,64
3,29
4,78
39,12

Ověření účetní závěrky
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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

PODĚKOVÁFÍ
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.
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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.

Seznam dárců
1. lékárenská Kyjov, s.r.o. - Kyjov, Bábíček Jan - Čeložnice, Brlica
Zdenek - Kyjov, Cvrkalová Květoslava - Čeložnice, DACOM Pharma
s r.o. - Kyjov, Daňová Veronika - Čeložnice, Dudáková Marie Čeložnice, Filípková Božena - Kyjov, Formanová Josefa - Čeložnice,
Fronková Marie - Čeložnice, Frýbortová Marie - Čeložnice, Hojač Pavel
MUDr. - Kyjov, Jedovnická Marie - Ostrovánky, Jelínková Anežka Čeložnice, Jelínková Františka, výroba textilu zn. Betty Mode - Kyjov,
Ježová Pavla - Kyjov, Judasová Marie - Čeložnice, Jurkovská Božena Milotice, Kouřil Jindřich Ing. - Kyjov, Krupanský Václav - Hýsly,
Krýsová Františka - Čeložnice, Křižková Vladimíra Ing. - SvatobořiceMistřín, Kunrt Václav - Bukovany, Malůšková Anna - Čeložnice, Kostiha
František - Bukovany, Mištková - Javorník, Motáňová Květa - Kyjov,
Nadace České spořitelny a Nadace Open Society Fund - Praha, Nadace
České spořitelny a Nadace VIA podporující nízkprahové kluby - Praha,
Nováková Anna - Kyjov, Olejníčková Marie - Čeložnice, Procházková
Anna - Čeložnice, Půček Tomáš - Labuty, Remešová Marie - Sobůlky,
Seidlová Božena - Čeložnice, Severinová - Kyjov, Snopková Marie
-Čeložnice, Straková Anna - Čeložnice, Súkopová Marie - Čeložnice,
Svozilová Školastika - Čeložnice, Šibalová Ludmila - Kyjov, Šušák
Oldřich - Kyjov, Šušáková Svatava MUDr. - Kyjov, Švachová Růžena Čeložnice, Tomanová Marie - Kyjov, Veroňková Božena - Čeložnice,
Vlasáková Alena - Veselí nad Moravou, Votrubcová Anna - Čeložnice,
Zajíčková Marie - Čeložnice, Zálešáková Antonína – Čeložnice.
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Pokud se jedná o službu prokazovanou trpícím, je v první
řadě třeba dbát na odbornou kompetenci. Pomáhající musejí
být formováni takovým způsobem, aby uměli vykonat dobře, co
je třeba, a aby dokázali pokračovat v příslušné péči. Odborná
kompetence je první a základní předpoklad, ale sama o sobě
nestačí. Jedná se totiž o lidské bytosti, které vždy potřebují něco
víc nežli pouze technicky správně prováděnou péči. Potřebují
lidskost. Potřebují pozorné srdce.
Benedikt XVI.

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