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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
na následujících stránkách Vám předkládáme výčet nejpodstatnějších událostí,
ke kterým u Charity Kyjov v roce 2020 došlo.
Téma koronaviru - nové a doposud neznámé nákazy - s níž v celosvětovém
měřítku žijeme takřka půl druhého roku a na kterou jsme si většinou za tu dobu
už jaksi zvykli, se v médiích poprvé začalo zmiňovat právě začátkem roku 2020.
My lidé jako jedinci jsme různí; zatímco někteří se snaží celý problém
marginalizovat a státem vyhlášená opatření ignorovat, jiní v souvislosti s
rizikem, které nákaza Covid-19 představuje, propadají stresu, panice a
beznaději. Nutno konstatovat že oprávněně, neboť daň, měřená počtem
zmařených lidských životů řadí Českou republiku k absolutní světové „špičce“.
Nesporným faktem ale zůstává, že pandemie koronaviru ve zmiňovaném
období ovlivnila - ať už si to jsme či nejsme ochotni připustit – životy nás všech.
Nejinak tomu bylo u nás v Charitě. Začátkem března propukla – jak je dnes
běžně označována – tzv. první vlna. Toto období, které trvalo přibližně do
června, jsme ustáli bez problémů. Nákaza se prozatím vyhnula personálu i
našim klientům. Někteří z obav před zavlečením nákazy dočasně vypověděli
naše služby. Všechny nasmlouvané služby a úkony se nám ale dařilo plnit bez
omezení. Se zavřením škol některé maminky zůstaly doma s dětmi; proto jsme
byli nuceni posílit Pečovatelskou službu o pracovníky z jiných oddělení; ochotně
vypomáhaly např. kolegyně z Občanské poradny, Nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež Klubu Bárka či ekonomického útvaru. Pravidelné porady či řešení
pracovních problémů jsme přesunuli do virtuálního prostoru…
Situace nabrala na vážnosti v průběhu léta, kdy jsme první pozitivní případ
zaznamenali v Pečovatelské službě. Postupně se nákaza začala objevovat ve
všech dalších našich službách a také u klientů. Pro tyto případy jsme vyčlenili
zvlášť personál i s potřebným vybavením včetně vozidel.
Dnes, při zpětném pohledu si troufám říct, že jsme v této zkoušce obstáli na
výbornou. Vyhlášená opatření se nám dařilo bezezbytku plnit a průběžně
dodržovat. V počátečních fázích, kdy ze strany státu přicházela prakticky denně
nová a nová nařízení, ale nebyly pro jejich dodržování vytvořeny zejména
materiální podmínky – nedostatek roušek, respirátorů, dalších ochranných
prostředků, dezinfekčních přípravků – jsme si tyto dokázali v potřebném
množství zajistit vlastními silami. A to včetně zdravotnických přístrojů jako např.
oxygenátorů, odsávaček a dalších. Zvlášť pozitivně hodnotím, že hned po
příchodu „druhé vlny“ pandemie začátkem října jsme na vlastní náklady pořídili
testovací jednotku ICHROMA II včetně několika sad testů na analýzu
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přítomnosti viru SARS-CoV-2. Mimo jiné také pro to, aby naši pracovníci viděli,
že jejich zaměstnavateli není lhostejná bezpečnost svých zaměstnanců.
Bylo dobře, že se pracovníci v sociální sféře za svoji náročnou práci u klientů
v terénu s vědomím, že se mohou prakticky kdykoliv sami nakazit dočkali ze
strany státu i odměny. Ta byla zcela namístě. Škoda jen, že v případě
zdravotnických pracovníků bylo rozhodování o přiznání odměny komplikované
a zdlouhavé. Odměny, které jsme jim vyplatili ve stejné výši, jako pracovníkům
v soc. oblasti „ze svého“ jsme pak ale formou zvýšeného plnění obdrželi od ZP
do konce roku.
V souvislosti s výše uvedeným chci věřit, že si potřebnost a nezbytnost
sociálních či zdravotních služeb, které Charita v terénu každodenně poskytuje,
už snad konečně ve větším měřítku uvědomuje i širší veřejnost.
I když jsme měli v loňském roce naše služby v celkovém měřítku personálně
stabilizované, museli jsme řešit částečnou obměnu zaměstnanců u dvou
největších služeb, kterými jsou Domácí zdravotní péče a Pečovatelská služba. Je
to dáno jednak povahou a náročností práce v těchto profesích, ale také
přetrvávajícím nedostatečným finančním ohodnocením.
Co se týče investic v roce 2020, pro K-centrum, víceúčelovou drogovou službu
jsme pořídili nové vozidlo Dacia Sandero. Tento nákup byl částečně uhrazen
z výtěžku Tříkrálové sbírky.
Dokončili jsme také realizaci obou projektů z IROP: „Charita Kyjov - stavební
úpravy kanceláře Občanské poradny“ a „Charita Kyjov - pořízení automobilů“ tyto nám ale do konce roku 2020 proplaceny nebyly.
Kromě zavedených, tzv. registrovaných služeb jsme se v uplynulém roce aktivně
věnovali také humanitární činnosti. Jednak pokračujeme ve spolupráci
s Potravinovými bankami Olomouc a Brno, díky čemuž realizujeme
„Potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám“, tak také jsme se
v loňském roce znovu zapojili – a děláme to pravidelně už řadu let - do projektu
Arcidiecézní charity Olomouc „Vánoční balíček“. Akce spočívá v jednorázovém
obdarování dětí z dětských domovů a sociálně slabých rodin na Ukrajině v době
Vánoc. Doposud bylo na Ukrajinu dopraveno 3 391 vánočních balíčků, o
loňských vánocích bylo do projektu zařazeno 363 dětí. Dárek jsme poslali
celkem 31 dětem, (z toho 1 Charita Kyjov, 1 Centrum pro rodinu Kyjov,
3 zájmové spolky z Vacenovic, 26 jednotlivci či rodiny z farností Vacenovice,
Kyjov, Milotice Vlkoš, Sobůlky a Šardice). Všem srdečně děkujeme!
Plánů a záměrů do budoucna máme bezpočet; chybí nám prostory
k uskladňování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, chybí nám prostory
k archivaci dokumentace, máme velmi stísněné prostory pro provozování
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některých stávajících služeb. Protože ale všechno má své priority, musíme si
zatím počkat…
Jsem hrdý na to, že Charita Kyjov disponuje kolektivem obětavých a odborně
zdatných pracovníků, na které se dá vždy spolehnout. Proto chci z tohoto místa
všem svým kolegům a kolegyním poděkovat za profesionální, 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 nepochybovali
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. Charita znamená také
milosrdnou lásku. Věřím, že všichni ti - jimž pomáháme žít lepší život - tuto lásku
u našich pracovníků zřetelně poznají v jejich očích, vnímají z jejich slov a cítí
z jejich dlaní.
Děkuji také všem členům Charitní rady, kteří se o společné charitní dílo živě
zajímají a podporují ho. Děkuji také všem kněžím kyjovského děkanátu, jejichž
podporu vnímáme jako důležitou posilu a nedílnou součást naší práce.
Nakonec chci poděkovat představitelům samosprávy – především těm, kteří si
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
Vážení zaměstnanci kyjovské charity,
vážení čtenáři této výroční zprávy.
Rok 2020 bude v historických zápisech obecních, farních i našich osobních
zapsán „zcela zvláštním písmem“. Epidemie, nouzový stav, zákaz vycházení,
roušky. Uvedená slova neslyšíme rádi, možná jsme je již považovali za slova
patřící do dějepisu. Ale stala se realitou každého z nás. Zcela zvláštním
způsobem se tato realita dotkla i zaměstnanců charity, kteří i přes to náročné
pečovali o nemocné a nemohoucí. Za to je třeba vyslovit velké poděkování a
úctu vám všem, kteří jste bez ohledu na nákazu a její možné důsledky, ochotně
a s láskou sloužili potřebným. Chci svým jménem i jménem kněží a farností
kyjovského děkanátu poděkovat za tuto vaši službu, kterou jste poskytovali
našim nemocným. Ať vám vše odmění dobrý Bůh.
Myslím, že si můžeme dovolit i několik slov k zamyšlení.
Když otevřeme Etický kodex charity, hned v úvodu můžeme číst následující
slova papeže Františka, která řekl krátce po svém zvolení římským biskupem:
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„Charita je pohlazení, které církev dává svému lidu“. Velmi mě tato slova zaujala
a vedla k přemýšlení. Chci tedy těchto několik slov nabídnout každému z vás
jako podnět k přemýšlení. Jsme zaměstnanci Charity, která je součástí katolické
církve. Kromě jiného, zakladatel církve Ježíš Kristus, posílá své následovníky
k potřebným a nemocným. Velký úkol. Jsme oním „pohlazením“ které přináším
těm, kteří potřebují mou pomoc a mé schopnosti? Každý z nás dobře ví, jak
příjemné a povzbuzující je pohlazení od druhého. Charita jako pohlazení pro
potřebné, ubohé, nemocné či bezdomovce. Velký úkol! Kéž jej naplňujeme.
Ježíš je ale s námi!
Chtěl bych přát kyjovské charitě, ať je tímto pohlazením všem, kteří potřebují
pomoci. A přidávám své požehnání.
P. Vladimír Mrázek
Děkan

SLOVO PŘEDSEDY CHARITNÍ RADY
Vážení a milí čtenáři.
V loňském roce jsme žili ve velmi složité době, která byla poznamenána
epidemií Covidu 19. S nadějí jsme očekávali, že další rok bude lepší, virové
onemocnění bude ustupovat a po čase i zmizí. Žel Bohu, nepodařilo se nám
situaci zvládnout. Naše země a společnost gradovala na jedno z nejhorších míst
ve světě v boji s tímto onemocněním. Mnohá přijímaná a dlouhotrvající
opatření se dotýkala nás všech. Boj s koronavirem se negativně promítl do
životních, rodinných a sociálních vztahů, zdravotnictví, školství, ekonomiky,
migrace a polarizace společnosti. Pandemie ukázala, že život postavený pouze
na tržním hospodářství a na bohatství nevytváří až tak slibované důsledky a
spíše nás odvádí od vzájemného soužití, spravedlnosti, pokory a pomoci svým
blízkým. Je mi proto znovu velkou ctí a povinností, poděkovat všem
zdravotníkům, zaměstnancům naší charity, že právě jim je solidarita, vytrvalost,
pokora a vzájemná pomoc nemocným, zdravotně a sociálně potřebným bližší,
než vlastní úspěchy, peníze a uznání. Velmi jim děkuji, že v předních liniích nesli
a stále nesou společně se všemi zdravotníky rizika nebezpečí plynoucí
z virového onemocnění. Děkuji panu řediteli Charity Kyjov za obezřetné
hospodaření v tak náročné době, za pomoc a podporu všem zaměstnancům.
Především mu děkuji za účinné charitní reakce, které chrání každého člověka,
které zabránily a stále zabraňují lidským ztrátám.
PaedDr. Petr Zábranský
předseda charitní rady
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POSLÁNÍ CHARITY:
Základním posláním Charity je milosrdná pomoc potřebným lidem, jejich
podpora a doprovázení v duchu křesťanské lásky. Poslání vychází z
křesťanské nauky, ve které její zakladatel Ježíš Kristus učí a vybízí své
následovníky k službě Bohu a bližnímu.
Potřebností se rozumí zejména situace nebo stav ohrožení, tísně, krize,
nouze, závislosti nebo jiného oslabení či vyloučení člověka z běžného života
a předcházení těmto stavům a situacím.
Charita je nestátní nezisková organizace, která působí v oblasti sociální,
zdravotní a humanitární.
Charita poskytuje pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu rasy, vyznání
a národní či sociální příslušnosti.
Charita Kyjov je církevní právnickou osobou podle Kodexu kanonického
práva, která je registrovaná v Rejstříku evidovaných právnických osob
MK ČR ze dne 30. 10. 1996.
Organizační struktura Charity Kyjov
Charita Kyjov jako součást Arcidiecézní charity Olomouc je organizačně
začleněna pod Charitu Česká republika. Od roku 1995 je Charita Česká
republika členem Mezinárodního společenství charit - celosvětové
organizace Caritas Internationalis a Caritas Europe.
Rada Charity Kyjov:
Předseda - PaeDr. Petr Zábranský (Domanín),
členové - Ing. Pavel Berka (Kyjov), Mgr. Tomáš Just (Vlkoš),
Mgr. Josef Levek (Milotice), Ing. Miroslav Novotný (Vacenovice),
Anna Pešová (Svatobořice-Mistřín) a Mgr. Jarmila Presová (Bukovany)
Vedoucí pracovníci Charity Kyjov
Ředitel - Ing. Vladimír Měchura
Vedoucí pracovníci – Bc. Martin Boček (do 31. 3.), Mgr. Lenka Domanská
(pověřená řízením od 1. 4. do 9. 8. a od 19. 11. do 31. 12.), Mgr. Jarmila
Rychnovská (od 10. 8. do 18. 11.), Denisa Šmehlíková, DiS.,
Ing. Petra Goliášová, Blažena Hanáková, Zdeněk Hochman,
Mgr. Petra Hradilová, Marek Pelikán, Bc. Jarmila Švábová
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CHARITNÍ RADA

CHARITA KYJOV
ŘEDITEL

Ing. Vladimír Měchura

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Zdeněk Hochman

Předseda:
PaeDr. Zábranský Petr

členové:
Ing. Berka Pavel
Mgr. Just Tomáš
Mgr. Levek Josef
Ing. Novotný Miroslav
Pešová Anna
Mgr. Presová Jarmila

PORADCE KVALITY, PR ODD.,
PROJEKTOVÝ MANAŽER
vedoucí: Jitka Rybová

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ
vedoucí: Ing. Petra Goliášová

Pracovníci úseku
(účetní…)

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA
vedoucí: Blažena Hanáková

Pracovníci úseku
(zdravotní sestry, …)

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ SLUŽBA
vedoucí: Blažena Hanáková

Pracovníci úseku
(zdravotní sestry, …)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KYJOV
VČETNĚ STŘEDISKA SVATOBOŘICE-MISTŘÍN

vedoucí: Bc. Martin Boček (do 31. 3.)

Mgr. Jarmila Rychnovská (od 10. 8. do 18. 11.)
Mgr. Lenka Domanská (pověřena řízením
od 1. 4. do 9. 8. a od 19. 11. do 31. 12.)

Pracovníci úseku
(sociální pracovník, pečovatelky,
pracovníci pro rozvoz obědů)

CHDPS ČELOŽNICE
Pracovníci úseku
vedoucí: Zdeněk Hochman (soc. pracovník, zdravotní sestry,
pečovatelky, kuchařky, řidič…)

OBČANSKÁ PORADNA
vedoucí: Denisa Šmehlíková, DiS.
KONTAKTNÍ CENTRUM
– VÍCEÚČELOVÁ DROGOVÁ SLUŽBA
vedoucí: Bc. Jarmila Švábová

Pracovníci úseku
(sociální a kontaktní pracovníci…)

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Klub Bárka
vedoucí: Mgr. Petra Hradilová
KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
vedoucí: Marek Pelikán
C – KLUB
Svépomocná skupina onkologicky nemocných
vedoucí: Helena Klíglová

OSTATNÍ AKTIVITY
(humanitární pomoc, činnosti
dobrovolníků…)
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Pracovníci úseku
(sociální a pedagogičtí
pracovníci…)

Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Blažena Hanáková, vrchní sestra
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
518 323 766, 777 805 001
chos.dh@kyjov.charita.cz

Poslání Charitní Domácí zdravotní péče
Posláním Charitní Domácí zdravotní péče je pracovat v duchu lásky
k bližnímu 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
prostředí. Každý člověk je rád, dovoluje-li mu to zdravotní stav, když může
být co nejdéle doma.
V týmu pracuje 11 všeobecných sester.
Cíle a zásady Charitní Domácí zdravotní péče
 Naším cílem je, aby se člověk mohl vrátit co nejdříve z nemocničního
ošetřování domů.
 Přistupujeme ke každému člověku citlivě a individuálně. Jde nám o
zkvalitnění 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
požadavku praktického lékaře nebo lékaře z nemocnice při propouštění
nemocného do domácího ošetřování.
 Služba je hrazena zdravotními pojišťovnami.
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Ošetřujeme rány, defekty kůže a stomie, aplikujeme injekce a inzulíny,
měříme krevní tlak, provádíme odběry krve a dalšího biologického
materiálu, vyměňujeme močové katetry.
Provádíme odbornou rehabilitaci po cévních mozkových příhodách a
odborné poradenství v ošetřování nemocných
Podle
smlouvy
se zdravotními
pojišťovnami
poskytujeme
ošetřovatelskou službu 24 hodin denně 7 dnů v týdnu v těchto obcích
na Kyjovsku: Bohuslavice, Bukovany, Čeložnice, Hýsly, Ježov, Kelčany,
Kostelec, 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
podáváme pomocnou ruku.
Základní statistická data za rok 2020
Domácí zdravotní péče:
Počet sester
Počet ošetřených pacientů
Počet ošetřujících návštěv
Počet zdravotních výkonů

11
774
16 067
41 091
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Blažena Hanáková, vrchní sestra
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
518 323 766, 777 606 455
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
pacienta 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
odbornou radu a lidskou podporu. Pacienti si u nás mohou zapůjčit
kompenzační pomůcky (elektrická polohovací lůžka, antidekubitní matrace,
invalidní vozíky, klozetová křesla, odsávačky).
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,
sociální 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.
9






Zprostředkujeme návštěvu psychologa či duchovního.
Tým je sestaven z vyškolených pracovníků, složený z lékaře odborníka
na léčbu bolesti, psychologa, duchovního, sociálního pracovníka, 9
všeobecných sester, 7 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
nevyléčitelných chorob. Je nezastupitelná a velmi potřebná.
Základní statistická data za rok 2020
Počet sester
Počet ošetřených pacientů
Počet ošetřujících návštěv
Počet rad poskytnutých po telefonu
Pomoc pozůstalým
Domácí hospicovou službu v roce 2020 finančně podpořili:
 Jihomoravský kraj
 Město Kyjov
 MERO ČR, a. s.
 Anonymní dárci
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9
70
2 043
342
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Realizátor projektu:

Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Bc. Martin Boček (do 31. 3.),
Mgr. Jarmila Rychnovská (od 10. 8. do 18. 11.),
Mgr. Lenka Domanská (pověřena řízením od 1. 4.
do 9. 8. a od 19. 11. do 31. 12.)
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
518 612 765, 776 049 439
chps@kyjov.charita.cz

Poslání CHPS Kyjov
Posláním Charitní pečovatelské služby Kyjov je podpora lidem v Kyjově a
okolních vesnicích, kteří potřebují pomoc druhé osoby k zajištění základních
životních potřeb a přejí si setrvat ve svém přirozeném prostředí domova.
Prostřednictvím pečovatelských úkonů poskytujeme službu podle
individuálních 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.
Cíle Charitní pečovatelské služby Kyjov
Prostřednictvím pečovatelských úkonů zajišťujeme péči pro potřebné
občany a jejich setrvání ve svém vlastním sociálním prostředí, dále
zachování 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
11




zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
fakultativní služby (pedikúra, stříhání vlasů, doprava charitním
vozidlem)

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,
duševní nebo tělesný stav.
 Praktikujeme individuální přístup ke každému uživateli, pomáháme mu
naplnit jeho reálný cíl a respektujeme jeho schopnosti, znalosti,
možnosti a podmínky.
 Dodržujeme rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví,
národnost, náboženství.
 Podporujeme soběstačnost, vedeme uživatele k aktivnímu způsobu
života.
 Jednáme s uživatelem jako s partnerem, nikoliv jako s dítětem.
Cílová skupina
Naší cílovou skupinou jsou zejména senioři, osoby s chronickým
onemocněním, osoby se zdravotním postižením a rodiny s dítětem/dětmi.
Základní statistická data za rok 2020
Počet uživatelů služby
Počet návštěv
Počet výkonů
Počet pečovatelek
Charitní pečovatelskou službu (středisko Kyjov) podpořili:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Jihomoravský kraj, Město Kyjov
 obce v působnosti ORP Kyjov
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151
30 430
42 880
19

Realizátor projektu:

Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Bc. Martin Boček (do 31. 3. 2020),
Mgr. Jarmila Rychnovská (od 10. 8. do 18. 11.),
Mgr. Lenka Domanská (pověřena řízením od 1. 4.
do 9. 8. a od 19. 11. do 31. 12.)
Hlavní 272, 696 04 Svatobořice-Mistřín
518 620 302, 774 409 348
chps.sm@kyjov.charita.cz

Poslání:
Charitní pečovatelská služba ve Svatobořicích-Mistříně poskytuje lidem
podporu a pomoc v nepříznivé životní situaci, aby mohli 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
 Rodiny s dítětem/dětmi
13

Rozsah služeb:
 Pomoc při zvládání běžných úkony o vlastní osobu
 Pomoc při osobní hygieně nebo umožnění podmínek pro osobní
hygienu
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 Základní poradenská činnost
 Fakultativní služby (pedikúra, stříhání vlasů, doprava charitním
vozidlem)
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 pracovnice a čtyři
pracovnice přímé péče.
Čas poskytování služeb:
Charitní pečovatelská služba poskytuje terénní službu uživatelům od
pondělí do neděle, vč. svátků v době od 7:00 do 20:00 hodin. Pro zájemce
a veřejnost jsou pracovníci k dispozici každý pracovní den od 7:00 do 15:30
hod. Z důvodu poskytování terénní služby jsou pracovnice přímé péče
k zastižení na tel. č. 774 923 561 nebo 774 409 348.
Základní statistická data za rok 2020:
Počet uživatelů:
Počet návštěv
Počet výkonů
Počet pečovatelek

43 (z toho v DPS: 21, v obci: 22)
11 096
18 665
4

Charitní pečovatelskou službu (středisko Svatobořice-Mistřín) finančně
podpořili:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Obec Svatobořice-Mistřín
 Jihomoravský kraj
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Zdeněk Hochman
Čeložnice 133, Kostelec u Kyjova
518 617 423, 608 351 744, 773 994 991
chdps.celoznice@kyjov.charita.cz

Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích slouží seniorům (nad 65 let),
kteří nemohou ze zdravotních či sociálních důvodů pobývat ve vlastním
prostředí a kdy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu nelze poskytnout rodinou ani terénními sociálními službami. Přednostně jsou
přijímáni zájemci, kteří mají zvýšenou míru potřeby pomoci druhé osoby
s přiznaným příspěvkem na péči ve 3 a 4 stupni. Domov se snaží o důstojné
zajištění základních životních potřeb klientů. CHDPS Čeložnice je zařízení
s malou kapacitou, která umožňuje osobní přístup ke každému uživateli.
Celková kapacita domova je 26 míst v 11-ti dvoulůžkových a 4 jednolůžkových pokojích.
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Služba usiluje o:
 vytvoření domova rodinného typu respektující důstojnost a svobodu
uživatele služby
 zajištění základních životních potřeb uživatele služby
 podporu uživatele služby v jeho soběstačnosti a k aktivnímu životu i ve
stáří
 zajištění intenzivní péče o uživatele v terminálním stádiu s prvky
hospicové 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
provozu pobytové sociální služby, tj. ubytování, celodenní stravování,
pomoc při osobní hygieně a zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Dále nabízí duchovní služby, rehabilitační a zájmové činnosti, pomoc při
uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí, podporuje spolupráci
s rodinou a kontakt se společností.
CHDPS se nachází v klidném vesnickém prostředí. Jedná se o dvoupodlažní
budovu, ke které náleží dvůr a zahrada s krásným výhledem na pohoří
Chřibů. Atmosféru domácího prostředí dotváří vlastní malokapacitní
kuchyně.
Rok 2020 se nesl v duchu protiepidemických opatření. Nemoc COVID-19
zasáhla pouze jednu klientku a část personálu. I přes značné omezení
návštěv a aktivit se nám dařilo udržovat dobrou psychickou pohodu v celém
zařízení.
V rámci investiční výstavby jsme v roce 2020 realizovali propojení mezi
stávající a koupenou sousední budovou.
Základní statistická data za rok 2020
Kapacita zařízení
Celkový počet uživatelů
Průměrný věk uživatelů
Charitní dům pokojného stáří v roce 2020 finančně podpořili:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Jihomoravský kraj
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26
36
83 let

Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Marek Pelikán
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
518 613 191, 731 626 097
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
kompenzační a rehabilitační pomůcky. Služba je poskytována s důrazem na
individualitu, důstojnost, autonomii a dodržování lidských práv a svobodu
uživatelů služeb.
Cílová skupina
 senioři Kyjovska, popřípadě i mimo kyjovský region
 občané se zdravotním postižením, kteří vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu potřebují kompenzační pomůcku
 osoby pečující o lidi se sníženou soběstačností
Cíl služby
 zajištění okamžité dostupnosti kompenzačních pomůcek
 zlepšení podmínek rekonvalescence či domácí léčby pro nemocné i pro
pečující, díky používání vhodných rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
 usnadnění péče pečujícím osobám
 nahrazení nevhodných pomůcek pomůckami adekvátními oddálení
ústavní péče
 zachování či zlepšení kvality života
 pomoci uživatelům zvládat v nepříznivých situacích pobyt v domácím
prostředí
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Provozovna
Provozovna půjčovny pomůcek se nachází v přízemí budovy Charity Kyjov,
třída Palackého 194, sklad pomůcek je umístěn jednak v areálu Charity
Kyjov a tak 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 skládací

chodítko hliníkové
klozetové křeslo
nástavec na WC
sedačka do vany
podložní mísa

Ceny za zapůjčení jednotlivých pomůcek jsou stanoveny jako měsíční a
jsou uvedeny v aktuálním „Sazebníku kompenzačních pomůcek“.
Množství nově zakoupených pomůcek závisí na příjmech od uživatelů za
zapůjčené pomůcky, štědrosti dárců a také dárců Tříkrálové sbírky.
V průběhu roku 2020 jsme zakoupili nová elektrická polohovací lůžka,
antidekubitní matrace, mechanické vozíky, stolky k posteli, klozetová
křesla,….
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Denisa Šmehlíková, DiS.
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
724 353 902
poradna@kyjov.charita.cz

Poslání:
Posláním Občanské poradny je podpora uživatele
v hledání možností řešení konkrétní nepříznivé
životní situace, v rozvoji jeho schopností řešit tuto
situaci samostatně. Poradna nabízí lidem prostor
pro sdílení těžkostí, se kterými 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.
Základními zásadami práce Občanské poradny je
bezplatná, anonymní, nestranná a univerzální
pomoc založena na individuálním přístupu. Občanská poradna nenahrazuje
práci profesionálních právníků či psychologů.
Možnost kontaktovat: osobně, telefonicky i písemně (poštou, e-mailem)
Přístup do Občanské poradny je bezbariérový.
Poradna může pomoci:
 lépe se v problému orientovat, zprostředkovat kontakt na instituce
 zpracovat potřebné písemnosti, podpořit jedince v jednání s institucemi
Poskytované poradenství zahrnuje tyto oblasti:
 systém sociálních dávek a pomoci
 nemocenské a důchodové pojištění
 pracovně-právní problematika
 rodina a mezilidské vztahy
 majetkoprávní vztahy a náhrady škody, dluhy, exekuce, předlužení
 školství a vzdělávání, problematika bydlení
 právní systém a právní ochrana
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Provozní doba Občanské poradny
Každý všední den v době: 800 – 1100 hod.

1230 – 1530 hod.

Odborné sociální poradenství je poskytováno také ve Bzenci v rozsahu tři
hodiny za měsíc (každé první úterý v měsíci v době od 12:30 do 15:30).
V Občanské poradně byla poskytnuta pomoc a podpora 147 lidem (45
mužů a 102 žen), se kterými bylo uskutečněno 220 osobních konzultací
delších než 30 minut. Dále bylo uskutečněno 552 kontaktů trvajících do 30
minut (telefonicky, e-mailem). V Poradně pracují 2 sociální pracovnice
s částečnými úvazky, z důvodu zastupitelnosti.
Nejčastější potřeby orientace uživatel v oblastech: mezilidských vztahů a
rodinných problémů – péče o děti - pomoc při tvorbě návrhů na soud;
majetkoprávních vztahů – dědictví, SJM, dluhové poradenství a exekuce;
bydlení – hledání bydlení, orientace v nájemních smlouvách a trvalém
bydlišti
Občanská poradna spolupracuje aktivně s dalšími organizacemi za účelem
poskytnutí podpory a pomoci jedincům, kteří byli v jejich péči, např. se
sociálním odborem města Kyjova a Bzence, se Sociálně aktivizačními
službami pro rodiny s dětmi a Azylovým domem.
V roce 2020 jsme se setkali s novou situací – nouzovým stavem. Služba v OP
umožnila uživatelům řešit jejich problémy a orientovat se v jejich složité
životní situaci (konzultace probíhaly osobně, telefonicky nebo písemně).
Řešila se problematika z oblasti dluhové a finanční, týkající se zejména
insolvencí (tzv. osobního bankrotu), exekucí, také dotazy ohledně rozvodů a
úprav poměrů k dětem, reklamace či odstoupení od smlouvy. Dotazy byly
též směřovány na některá vládní opatření, jak je dodržovat, co dělat/nedělat
a dále také obecné dotazy k současnému korona-stavu. Někteří jedinci
požadovali profesionální právní poradenství a byl jim proto zprostředkován
kontakt na bezplatnou právní poradnu. Naši uživatelé byli velmi spokojeni
s pomocí Občanské poradny a jsou rádi, že v případě potřeby vědí, že se na
nás mohou opět obrátit.
Službu Občanské poradny v roce 2020 podpořili:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Jihomoravský kraj
 Město Kyjov a obce v ORP Kyjov
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Bc. Jarmila Švábová
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
518 611 589, 777 805 002
k.centrum@kyjov.charita.cz

Kontaktní centrum Kyjov je víceúčelová drogová služba, která nabízí terénní
a ambulantní služby pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na
návykových látkách a alkoholu.
Poskytuje:
 nízkoprahový kontaktní a poradenský program
 terénní programy
 adiktologickou poradnu v Kyjově a Veselí nad Moravou
 program práce s veřejností
Programy jsou realizovány v regionu Kyjovska a Veselska (cca 100 000
obyvatel). Kontaktní a poradenské služby a terénní programy jsou klíčovými
drogovými službami. Jsou službami aktivního vyhledání skryté populace,
službami první linie kontaktní a poradenské práce a zaměřující se na
ochranu veřejného zdraví.
Služba motivuje uživatele drog ke změně životního stylu a k minimalizaci
současných i budoucích rizik zdravotního, sociálního a psychického
poškození. Ovlivňuje motivaci klientů ke vstupu do dalších drogových
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služeb. Nabízené služby jsou anonymní a bezplatné. Dalším cílem služby je
zvýšit informovanost a orientaci veřejnosti v problematice závislostí.
Cílové skupiny:
 problémoví uživatelé a škodlivě užívající
 experimentátoři
 rodiče a blízcí uživatelů drog
 abstinující klienti po návratu z léčby
 veřejnost z regionu Kyjovska a Veselska
 klienti starší 15 let
Klíčové služby programu:
 výměna injekčního materiálu a sběr použitých stříkaček
 vyřizování léčby, individuální poradenství
 sociální práce, krizová intervence
Vzhledem k epidemiologické situaci v roce 2020 kvůli Covid-19 je nutné
zmínit, že služba byla poskytována se základní nabídkou pro klienty bez
uzavření. Kontaktní centrum reagovalo na vládní nařízení a poskytovalo
stěžejní typy nabízených služeb. Nově jsme v roce 2020 poskytovali službu
skypových individuálních terapií (adiktologických) a skype poradenství. Pro
klienty jsme připravovali i aktuální letáky s informacemi k současné situaci
s Covid-19 a platným nařízením a investovali prostředky z dotací k nákupu
ochranných pomůcek pro klienty i pracovníky.
Základní statistická data za rok 2020:
Celkový počet klientů v roce:
Počet nových klientů v roce:
Počet kontaktů:
Počet vyměněných injekčních stříkaček:

251
57
2 928
52 680

K -CENTRUM V ROCE 2020 FINANČNĚ PODPOŘILI:
 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 Jihomoravský kraj
 Město Kyjov
 Město Veselí nad Moravou

22

KLUB Bárka

Realizátor projektu:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Mgr. Petra Hradilová
Svatopluka Čecha 1429/2b, 697 01 Kyjov
518 323 794, 777 128 849
barka@kyjov.charita.cz

Posláním Klubu Bárka je pomáhat dětem
a mládeži od 7 let do 26 let z Kyjova a
blízkého okolí. Poskytovat jim bezpečné
zázemí, informace, odbornou pomoc a
podporu při řešení problémů v dospívání.
Služba je poskytována anonymně a
bezplatně, včetně tvořivých dílen i besed.
Pracovníci NZDM klubu Bárka jsou vždy
připraveni poskytnout pomoc mladým
lidem, kteří se topí ve svých problémech
nebo hledají útočiště v rozbouřených
rodinných a sociálních vztazích.
Cílem NZDM klubu Bárka je:
 Vytvářet podmínky pro zdravý vývoj
klientů.
 Motivovat klienty k aktivnímu
trávení volného času.
 Zvýšit, posílit jejich sociální schopnosti a dovednosti.
 Podpořit sociální začlenění a vést klienty k orientaci ve společnosti.
 Prostřednictvím svého působení v Kyjově přispívat k vzájemnému
porozumění cílové skupiny a širší veřejnosti.
 Snižovat sociální, zdravotní rizika související s životním stylem cílové
skupiny.
Cíle mají napomoci k plnění poslání nízkoprahového zařízení. Určují smysl
zařízení, jeho efektivní výsledky a stálou pozici v nabídce sociálních služeb
kyjovského regionu.
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Poslání a cíle přijal NZDM klub Bárka jako veřejný závazek.
Co poskytujeme:
 Sociální služby: základní sociální poradenství, kontaktní práce, situační
intervence, informační servis klientovi, poradenství, krizová
intervence, zprostředkování dalších služeb, kontakt s institucemi ve
prospěch klienta, případová práce a práce s blízkými osobami, pomoc
s přípravou do školy, zprostředkování on-line výuky v klubu.
 Socializační aktivity: stolní fotbálek, ping-pong, tenis, badminton,
šipky, společenské hry, PC s internetem, poslech hudby, beat-box,
hudební zkušebna, besedy, promítání filmů a dokumentů, tvořivé dílny,
výjezdové akce.
 Individuální aktivizaci - prostor pro seberealizaci: možnost zapojit se
do plánování a organizace klubu (klientský parlament), zapojení se do
tvorby vlastních programů (turnaje ve fotbálku, tvořivé dílny).
Pro koho tu jsme:
 Pro děti a mládež ve věku 7 – 26 let
Otevírací doba v roce 2020:
 PO, ÚT, ST, ČT, PÁ 13:00 – 17:00 hod.
 (ST, PÁ – jen pro uživatele do 14 let)
Základní statistická data za rok 2020
Počet uživatelů
Počet kontaktů/intervencí
Okamžitá kapacita

112
1 104/1 560
15

Klub je aktivním členem pracovní skupiny Odborného kolegia ACHO,
komunitního plánování města Kyjova. NZDM klub Bárka je registrovanou
sociální službou, identifikátor 25344444.
Služba je financovaná z těchto zdrojů:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Jihomoravský kraj, Město Kyjov
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Helena Klíglová
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
518 614 129
c-klub@kyjov.charita.cz

Naše motto: „Naději životu…“

Společně hledáme krásy života.
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 poskytuje; 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 témata, související s onkolog. onemocněním
 Setkávání s odborníky
Scházíme se:
Každý čtvrtek
9:00 – 11:00 hod.
v budově Charity Kyjov, třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
Rok 2020
V měsíci lednu a únoru jsme oslavily výročí narozenin některých členek.
Z důvodu celosvětové pandemie covid-19 jsme se téměř celý rok
nesetkávaly; pro dojíždějící členky by bylo dojíždění hromadnými
dopravními prostředky riskantní.
Takto nám, bez společného setkávání, uplynul další rok, nejsmutnější
v celé historii našeho C-klubu.
Po rozvolnění, až situace pro setkávání bude lepší, vám chceme nabídnout
vzájemnou pomoc při těžkostech s onko-onemocněním.
Nezůstávejte sami, přijďte mezi nás.
Základní statistická data za rok 2020:
Počet uživatelů:
13 žen
Frekvence setkávání:
pravidelně 1 x týdně
+ nepravidelné společné akce.
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Realizátor projektu:
Kontaktní adresa
Telefon:
E-mail:

Mgr. Petra Hradilová a Zdeněk Hochman
třída Palackého 194/30, 697 01 Kyjov
777 128 849, 608 351 744
tks@kyjov.charita.cz, pastorace@kyjov.charita.cz

Charita Kyjov již tradičně počátkem nového roku ve spolupráci s okolními
obcemi, farnostmi a především s dobrovolníky zorganizovala Tříkrálovou
sbírku 2020. Na sbírce se aktivně podílelo více než 680 dětí a 226
dobrovolníků – vedoucích skupinek.
Celkový vykoledovaný finanční výtěžek v kyjovském děkanátu v roce 2020
činil 1 312 825 Kč. Z této částky Charita Kyjov obdržela 761 439 Kč, které
byly využity na:




přímou pomoc lidem v nouzi
osobní automobil Charitní pečovatelské služby Kyjov
splátka úvěru na koupi sousední nemovitosti
(RD + pozemek) pro Charitní dům Čeložnice

161 439,- Kč
250 000,- Kč
350 000,- Kč

Zbylá částka byla použita Arcidiecézní charitou Olomouc (ACHO) na
humanitární pomoc v zahraničí a podporu charitního díla a režie.
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PASTORAČNÍ SLUŽBA
Pastorační péče je neoddělitelnou součástí charitní služby. Nabízí
zaměstnancům, dobrovolníkům a uživatelům Charity podporu duchovního
rozvoje. Napomáhá především ve chvílích, kdy člověk hledá odpovědi na
otázky, které směřují k samotnému smyslu života, bolesti a oběti. Nabízí
pomoc při uzdravování vztahů a zranění toužící po odpuštění a přijetí.
Spolupráce s farnostmi kyjovského děkanátu:
 Zástupce Charity je v pastorační radě
 Zapojení dobrovolníků z řad farníků do charitního díla (při
organizování TKS, návštěvy uživatelů služeb Charity)
 Pomoc sociálně slabým ve farnostech
 Prezentace a angažování charitních pracovníků na akcích farnosti
DOBROVOLNÍCI
Charita Kyjov se neobejde bez celé řady ochotných dobrovolníků, kteří se
zapojují do charitativní činnosti. Jsou schopni věnovat svůj čas, energii a
zkušenosti pro dobrou věc bez nároku na odměnu. Díky této pomoci
máme možnost dát našim uživatelům, kteří se nám svěřují do péče, více
porozumění, rozhovor a přátelství.
Děkujeme všem dobrovolníkům, dárcům a organizacím za jejich důvěru
a podporu charitního díla, skrze kterou můžeme pomáhat těm
nejpotřebnějším, kteří se ocitli v nouzi a těžké životní situaci.
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Výnosy

v tisících Kč

Dotace státní – z toho:

14 035

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

13 282

Ministerstvo zdravotnictví

17

Úřad vlády - Rada vlády pro koordinaci protidrogové
politiky

736

Dotace územně správních celků – z toho:

5 031

Jihomoravský kraj

2 225

Město Kyjov

2 270

Město Veselí nad Moravou

76

Obec Svatobořice-Mistřín

460

Ostatní výnosy – z toho:

18 293

Tržby od klientů za služby v domácnosti

5 090

Tržby od klientů za služby v zařízení Charity

5 625

Tržby od zdravotních pojišťoven

6 274

Tržba z prodeje služeb

458

Dary

188

Jiné ostatní výnosy

655

Úroky

3

VÝNOSY CELKEM

37 359
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Náklady

v tisících Kč

Spotřeba materiálu

3 962

Spotřeba energie

556

Spotřeba PHM

554

Opravy a udržování

973

Cestovné

17

Náklady na reprezentaci

64

Ostatní služby

784

Mzdové náklady

21 317

OON

177

Zákonné sociální pojištění

7 206

Zákonné sociální náklady

400

Daně a poplatky

80

Ostatní náklady celkem

664

Odpisy dlouhodob. nehm. a hm. majetku

872

NÁKLADY CELKEM

37 626
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Rozvaha k 31. 12. 2020

v tisících Kč

AKTIVA
A. Dlouhodobý majetek celkem
I. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých
věcí
Nedokončený dlouhodobý hm. majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek
II. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Oprávky ke stavbám
Oprávky k samostatným movitým věcem a
souborům movitých věcí
B. Krátkodobý majetek celkem
I. Zásoby celkem
Materiál na skladě
II. Pohledávky celkem
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za zaměstnanci
Ostatní daně a poplatky
Jiné pohledávky
Dohadné účty aktivní
III. Krátkodobý finanční majetek celkem
Pokladna
Účty v bankách
Peníze na cestě
IV. Jiná aktiva celkem
Náklady příštích období

Aktiva celkem
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Stav
k prv. dni
účet. obd.
10 633
19 730
498
13 737

Stav
k posl. dni
účet. obd.
13 954
23 923
498
13 737

5 168

6 852

327
0
-9 097
-4 829

2 836
0
-9 969
-5 288

-4 268

-4 681

9 226
65
65
1 536
730
55
0
0
0
751
7 590
118
4 748
2 724
35
35

9 692
91
91
3 741
468
25
7
0
3 061
180
5 814
36
5 778
0
46
46

19 859

23 646

Rozvaha k 31. 12. 2020

v tisících Kč

PASIVA
A. Vlastní zdroje celkem
I. Jmění celkem
Vlastní jmění
Fondy
II. Výsledek hospodaření celkem
Účet výsledku hospodaření
Výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let
B. Cizí zdroje celkem
I. Dlouhodobé závazky celkem
II. Krátkodobé závazky celkem
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Daň z příjmu
Zaměstnanci
Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění
Ostatní přímé daně
Ostatní daně a poplatky
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
Jiné závazky
Dohadné účty pasivní
III. Jiná pasiva celkem
Výnosy příštích období

Pasiva celkem
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Stav
k prv. dni
účet. obd.
15 948
13 002
12 389
613
2 946
1 216

Stav
k posl. dni
účet. obd.
19 380
16 701
15 909
792
2 679
-267

0

0

1 730
3 911
1 050
2 861
73
0
0
0
1 311
727
172
0
0
507
71
0
0

2 946
4 266
700
3 566
436
0
0
0
1 390
777
178
0
4
743
38
0
0

19 859

23 646

Činnosti

NÁKLADY

hlavní

A. Náklady
I. Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu, energie a ostatních
neskladovaných dodávek
II. Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
III. Osobní náklady celkem
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
IV. Daně a poplatky celkem
Daň silniční
Daň z nemovitosti
Ostatní daně a poplatky
V. Ostatní náklady celkem
Smluvní pokuty
Jiné ostatní náklady
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba
rezerv a opravných položek celkem
Odpisy dlouhodob. nehm. a hm. majetku
Prodaný dlouhodobý majetek
VII. Daň z příjmů

Náklady celkem

hospodářská

celkem

37 626
5 072

0
0

37 626
5 072

5 072
1 838
973
17
64
784
29 396
21 494
7 206
296
400
0
80
0
0
80
368
1
367

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5 072
1 838
973
17
64
784
29 396
21 494
7 206
286
400
0
80
0
0
80
368
1
367

872
872
0
0

0
0
0
0

872
872
0
0

37 626
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0 37 626

Činnosti

VÝNOSY

hlavní

hospodářská

Celkem

B. Výnosy

37 359

0

37 359

I. Tržby za vlastní výkony za zboží celkem

17 446

0

17 446

Tržby z prodeje služeb

17 446

0

17 446

II. Ostatní výnosy celkem

659

0

659

3

0

3

Zúčtování fondů

372

0

372

Jiné ostatní výnosy

284

0

284

0

0

0

0

0

0

188

0

188

Přijaté příspěvky (dary)

188

0

188

V. Provozní dotace celkem

19 066

0

19 066

19 066

0

19 066

37 359

0

37 359

-267

0

-267

0

0

0

-267

0

-267

Úroky

III. Tržby z prodeje majetku
Tržby z prodeje dlouh.nehm. a hm.maj.
IV. Přijaté příspěvky celkem

Provozní dotace

Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů

D. Výsledek hospodaření po
zdanění

Výsledky hlavní a hospodářské činnosti jsou ověřovány auditorem. Na naši
činnost dohlíží Rada charity, úřady státní správy, samosprávy a další.
V roce 2020 byla vykázána ztráta ve výši 267 tis. korun.

Přehled zpracoval:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:

Ing. Petra Goliášová, ekonom
třída Palackého 194, 697 01 Kyjov
518 613 190
petra.goliasova@kyjov.charita.cz
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Ing. Božena Okénková
č. 865, 696 74 Velká nad Veličkou
Tel.: 602 731 587
Příjemce:

Charita Kyjov, se sídlem Kyjov, Palackého 194/30 , PSČ 69701

Výrok auditora
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Charita Kyjov (dále také
„Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k
31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty, za rok končící 31. 12. 2020, a přílohy této účetní závěrky,
která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.
Údaje o „Společnosti“jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti
Charita Kyjov k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok
končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a
upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy
je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se
zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem
na Společnosti nezávislá a splnila jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených
předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, poskytují dostatečný
a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutární orgán „Společnosti“.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých
povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a
posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda
se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda
ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu
s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních
informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených
požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, že
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•

ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou
a

•

ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem
dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné
nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné
významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.
Odpovědnost ředitele „Společnosti“ za účetní závěrku
Ředitel „Společnosti“ odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz
v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za
nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je ředitel „Společnosti“ povinen posoudit, zda je „Společnost“
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení
účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy zřizovatel plánuje zrušení „Společnosti“ nebo
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Cílem auditora je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje
významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu
auditora obsahující jeho výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není
zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní
závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti
mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud
lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická
rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mojí povinností uplatňovat
během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus.
Dále je mojí povinností:
•

Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na
tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych na jejich základě mohla
vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v
důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze),
falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

•

Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem „Společnosti“ relevantním pro audit v
takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané
okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního
systému.
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•

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních
odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel „ Společnosti“ uvedl v příloze účetní
závěrky.

•

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost „Společnosti“ nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit v mojí zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace
nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti
„Společnosti“ nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data
zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že „Společnost“
ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

•

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to,
zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k
věrnému zobrazení.

Mojí povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu
a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.
Velká nad Veličkou dne 28. 5. 2021
Ověření provedla auditorka
Ing. Božena Okénková,
č. 865, 696 74 Velká nad Veličkou,
zapsaná v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 0518.

Ing. Božena Okénková
auditor ev. č. 0518
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domácí zdravotní péče



domácí hospicová péče



pomoc při osobní hygieně



pomoc v domácnosti



rozvoz obědů



pobyt v Charitním domě pokojného stáří v Čeložnicích



služby v DPS Svatobořice-Mistřín a okolí



pastorace



půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek



občanské poradenství (odborné sociální 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 Bárka



humanitární pomoc
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Srdečně děkujeme všem institucím, firmám, dobrovolným
spolupracovníkům, členům Charitní rady i všem příznivcům, sponzorům
a dárcům, kteří v roce 2020 jakýmkoliv způsobem podpořili činnost Charity
Kyjov.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Úřad vlády-Rada vlády pro
koordinaci protidrogové politiky, Jihomoravský kraj, Město Kyjov, Město
Veselí nad Moravou, Obec Svatobořice-Mistřín, obce Čeložnice, Domanín,
Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Labuty, Milotice, Moravany, Skalka,
Skoronice, Sobůlky, Syrovín, Těmice, Vacenovice, Vlkoš, Vřesovice,
Žádovice a Žeravice,
dále DECRO Bzenec spol. s r.o., A.P.O. cz, spol. s r.o. Kyjov; Ing. Jindřich
Kouřil Kyjov; Pavel Růčka Pardubice; Ing. Jana Bačíková DiS. Vacenovice;
MUDr. Dušan Zhoř Kyjov; Pivovar Svijany a.s.; Vinařství Josef Dufek
Svatobořice-Mistřín; Vinařství Stanislav Žůrek Žeravice; Vinařství Štěpán
Maňák Žádovice; Vinné sklepy Skalák – Leona Šebestová; B\V vinařství a.s.
Ratíškovice; a dále nejmenovaní dárci v celkové výši 145 127,- Kč.
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MAPA TERITORIÁLNÍ PŮSOBNOSTI
CHARITY KYJOV
Charita Kyjov poskytuje své služby uživatelům ve 23 obcích
začleněných do 12 farností kyjovského děkanátu:

Hlavní poskytovatelé finanční pomoci – pokračování:

Obec Skoronice

Obec Vřesovice

Obec Čeložnice

Obec Hýsly

Obec Syrovín
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Obec Kelčany

Obec Labuty

Obec Skalka
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