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Vážení kolegové, charitní spolupracovníci, uživatelé služeb a všichni 
Ti, kteří jsou s Charitou v Kroměříži jakkoli 
spřízněni, otevíráte další číslo Výroční zprávy 
Oblastní charity Kroměříž, tentokrát za rok 
2012 a srdečně Vás vítám prostřednictvím 
těchto stránek v naší „dvacetileté“ Charitě.

Jak léta běží, stále více zakoušíme, že 
profesionální sociální služby se čím dál více 
potýkají s nepochopením, odsouváním do 
pozadí a jsou Popelkou ve společensko 
politickém žebříčku, a to vnímáme převážně 
při rozdělování financí. Obdržet rok co rok 
ponížené dotace z předchozího sníženého 
rozpočtu, který byl rovněž vypočítán z již 
pokrácených částek, nevím, jestli se jednoho 
krásného dne neocitneme na nule. A to podotýkám provádíme sociální 
služby ze zákona, tedy měla by být zde jistá míra garance, na ostatní 
aktivity navíc si peníze najít umíme.

Na jedné straně roste poptávka po sociálních službách napříč všemi 
cílovými skupinami, na straně druhé částka příjmů se ponižuje a mnohdy 
již nemůžeme chtít více po uživatelích služeb, neboť na maximální částky 
za služby dle vyhlášky jednoduše nemají. Toto úvodní slovo píši již v roce 
2013, kdy už víme, že opět nejsou finance na aktuální rok a to v dost 
významné (aktualizované proti žádosti) částce 3,8 mil. Kč. Zdůrazňuji také, 
že částka dotací MPSV – tedy ze státního rozpočtu, kterou ročně obdržíme, 
se svým způsobem zpět vrátí do státního rozpočtu formou povinných 
odvodů za organizaci a odvodů ze mzdy jednotlivých pracovníků (kdyby 
byli bez zaměstnání, stát má vyšší náklady na nezaměstnané a tito lidé 
neodvádějí daně). Ale za tuto sumu vytvoříme hodnoty, „zasuplujeme“ roli 
státu, resp. obce a města postarat se o potřeby svých občanů a navíc 
během roku získáme mnohé prostředky zhodnocující tuto první základní 
sumu až trojnásobně. Komické pak je, kdy si najdeme peníze na rozvoj 
služby z evropských nebo jiných fondů, ale na základní provoz služby 
peníze nejsou. V roce 2009 jsem ve výroční zprávě za rok 2008 psala: 
„Provoz služeb v roce 2009 bude probíhat v atmosféře hlubší finanční 
nejistoty. V tuto chvíli, kdy píši tyto řádky, už víme, že rok 2009 bude 
bezesporu jedním z nejnáročnějších let v životě naší charity. 
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Pokud se obecně ve financování neziskových organizací poskytující 
sociální služby něco nezmění, poskytovatelé služeb nebudou schopni dostát 
svého závazku pomáhat potřebným.“  Smutně říkám, i v roce 2012 (a 
2013) je to žel stejné.

Vím, že si budeme muset více hledat další vlastní zdroje, ale kam až 
to půjde? Žijeme v nejistotě rok co rok, kdy ustavičně nevíme, jestli služba 
bude existovat za půl roku. Tato nejistota se samozřejmě neodbytně vtírá 
jak do mysli pracovníků, kteří mají obavy o své zaměstnání a musejí živit 
své rodiny a podotýkám „z mála“, tak do mysli uživatelů, kteří  by za jiných 
okolností neměli pomoc a podporu, protože dotyčná služba je například 
v regionu jen jedna a po jejím uzavření by uživatel zůstal bez pomoci. 
Kdyby byla některá služba uzavřena, opět bude muset být někdo, kdo se o 
konkrétní cílovou skupinu byť částečně postará a i jemu tím vzrostou 
náklady. Tak to jsou nyní témata, která nosím v hlavě a mám obavu 
z budoucnosti některých dlouhodobých a zdůrazňuji velmi kvalitních služeb 
naší organizace.

Jsme Charita s dvacetiletou zkušeností, navazujeme na úsilí paní 
ředitelky Ing. Zdeňky Nejezchlebové a paní ředitelky Ing. Marceli 
Netopilové, které zakládaly charitní dílo zde v Kroměříži a s námahou 
navzdory podmínkám vytvořily dobré a kvalitní služby. Za ta léta mají 
charitní pracovníci bohaté zkušenosti s prací s různými cílovými skupinami, 
umějí si najít zdroje na různé aktivity navíc, ať už pro rozvoj služby nebo 
pro podporu uživatelů nebo i rozvoj pracovních dovedností. Pracují 
obětavě, poctivě a s nasazením, často na úkor vlastních rodin a osobního 
volna. Právě zde bych chtěla poděkovat Vám všem, kdo se jakkoli podíleli a 
podílejí na činnosti Oblastní charity Kroměříž. Velmi krátce chci jmenovat 
pracovníky Charity na všech pozicích, dobrovolníky, dárce – jednotlivce a 
firmy, členy Charitní rady a Revizní komise, farnosti, rovněž i města a obce, 
kteří na nás myslí ve svých rozpočtech. Děkuji Vám všem.

Na závěr Vám přeji hodně osobních i pracovních úspěchů, přeji Vám 
pevné zdraví, krásné rodiny, věrné přátele a víru s nadějí, že vše má svůj 
dobrý řád a smysl, byť jej nyní nevidíme. 

Boží požehnání Vám všem, radost a pokoj
Anna Valachová
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Na těchto stránkách nacházíme shrnutí práce Oblastní charity Kroměříž 
v roce 2012, popis jednotlivých středisek, služeb, projektů. Co se však 
skrývá za jednotlivými slovy a čísly. Charitní péče je službou člověku, 
službou pomoci tomu, kdo pomoc potřebuje, kdo se stal určitým způsobem 
odkázán na pomoc druhých. A to může být pro člověka velmi náročné –
prožívat období života, kdy nutně potřebuji pomoc od druhých. A je velmi 
důležité, jak je tato pomoc poskytována. Zda je to s láskou, trpělivě 
s jasným vědomím důstojnosti každého člověka a přitom odborně, zcela 
profesně.

Charita je inspirována křesťanskou 
láskou k bližnímu. Opírá se o evangelium, 
které svědčí o Boží lásce ke každému 
člověku. Ten, kdo sám rozpoznává a zakouší 
Boží lásku je zároveň inspirován dávat ji dál, 
šířit ji kolem sebe tím, že se sám učí 
postojům přijetí, pozornosti a lásky ke svým 
bližním. 

Chci poděkovat každé jednotlivé 
pracovnici, každému jednotlivému 
zaměstnanci Oblastní charity Kroměříž za 
úsilí odbornou službu prozařovat pozorností 
a láskou ke všem potřebným. Kéž Vám 
k tomu Pán na přímluvu sv. Vincence de 
Paul a blahoslavené Matky Terezy dává sílu. 
Kéž zakoušíte pravou lidskou radost, že 
Vaše práce a námahy dávají druhým lidem 
útěchu i naději.

P. Josef Lambor
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Charitní ošetřovatelská služba

Charitní pečovatelská služba

Charitní dům-azylové ubytování pro matky 
s dětmi a ženy v tísni

Kontaktní centrum Plus

 Osobní asistence

Sociální rehabilitace ZAHRADA

Charita Chropyně

Ekonomický úsek
  Charitní rada

Sociální poradna

Charitní dům pokojného stáří -
Cetechovice

Kont. a poradenské centrum
Plus

Terénní program Plus

Domov se zvláštním režimem

Revizní komise

OBLASTNÍ CHARITA KROMĚŘÍŽ - ŘEDITELKA

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC 

    Charita ČR

Projekt: „Spolu to zvládneme“

Odlehčovací služba

Struktura 
organizace

Sídlo organizace: Oblastní charita Kroměříž
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž

Telefon 573 343 648

E-mail: info@kromeriz.charita.cz

Web: www.kromeriz.charita.cz

Statutární 
zástupce:

Mgr. Anna Valachová, DiS.

IČ: 18189750

Bankovní spojení: KB Kroměříž, č.ú. 726043691/0100

Registrace u MK 
ČR:

30. 10. 1996

Trvání činnosti: Od 24. 1. 1992

Územní 
působnost:

Město Kroměříž a přilehlé obce: 
Chropyně, Kyselovice, Žalkovice, Břest, Hulín, Pravčice, 
Záhlinice, Kvasice, Střížovice, Bařice, Velké Těšany, Vrbka,
Sulimov, Nová Dědina, Lubná, Zlámanka, Těšnovice, 
Trávník, Jarohněvice, Šelešovice, Kostelany, Soběsuky,
Zdounky, Divoky, Těšánky, Roštín, Cetechovice, Střílky,
Chvalnov, Litenčice, Hoštice, Nítkovice, Morkovice,
Pačlavice, Počenice, Zborovice, Věžky, Zlobice, Rataje,
Popovice, Lutopecny, Hradisko, Bezměrov, Skaštice.

Charitní rada Mgr. Vít Peštuka, 
Ing. Petr Váňa
Prim. MUDr. Miroslav Koupil, 
Ing. Vladimír Koutský.

Revizní komise: Ing. Josef Pláteník, Ing. Antonín Souček, 
Jarmila Jachanová.

Počet pracovníků: k 31. 12. 2012   celkem 79
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Územní 
působnost:

Město Kroměříž a přilehlé obce: 
Chropyně, Kyselovice, Žalkovice, Břest, Hulín, Pravčice, 
Záhlinice, Kvasice, Střížovice, Bařice, Velké Těšany, Vrbka, 
Sulimov, Nová Dědina, Lubná, Zlámanka, Těšnovice, 
Trávník, Jarohněvice, Šelešovice, Kostelany, Soběsuky, 
Zdounky, Divoky, Těšánky, Roštín, Cetechovice, Střílky,
Chvalnov, Litenčice, Hoštice, Nítkovice, Morkovice, 
Pačlavice, Počenice, Zborovice, Věžky, Zlobice, Rataje, 
Popovice, Lutopecny, Hradisko, Bezměrov, Skaštice.
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Územní
působnost Kontakt:

Ztracená 63,76701 Kroměříž
Tel:    573 342 911
Mobil: 733 755 842
E-mail:chos@kromeriz.charita.cz
Vedoucí: Jitka Fučíková
Zástupkyně: Veronika Myšáková

Charitní ošetřovatelská služba
je zdravotní péče ordinovaná ošetřujícím praktickým lékařem, poskytovaná 
registrovanými sestrami v domácnosti uživatelů. Umožňuje lidem zůstat ve 
svém vlastním sociálním prostředí.

Dostupnost:
Ošetřovatelská péče je zajištěna 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v městě 
Kroměříž a okolí. Musí být vždy ordinovaná ošetřujícím praktickým lékařem 
pro děti, dospělé nebo ošetřujícím lékařem po hospitalizaci. Ošetřovatelská 
péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Hlavní úkony ošetřovatelské zdravotní péče:
Aplikace injekcí, inzulinů, opiátů, odběry biologického materiálu jako jsou 
odběry krve, moče, stolice, výtěry, převazy bércových vředů, dekubitů, 
pooperačních ran, péče o atonie, cévkování žen, péče o permanentní 
katetry, proplachy drénů, kontrola fyziologických funkcí, edukace 
a reedukace léčebného režimu, pohybová edukace, polohování pacientů,
zácvik rodiny v péči o klienta v domácím prostředí.

Cíl ošetřovatelské péče:
Umožnit klientům prožít nemoc a stáří důstojně ve svém domácím 
prostředí.

Statistika za rok 2012

Počet ošetřených uživatelů              349
Počet uživatelů  19-26 3
Počet uživatelů  27-64                        37
Počet uživatelů 65-80                       135
Počet uživatelů nad 80let 174
Ženy 206
Muži 143
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Počet lékařů, kteří indikovali domácí péči                          44                                                             
Počet uživatelů,kteří využili kompenzační pomůcky           154                  
Počet návštěv zdravotních sester                                  5611

              

Oblastní charita Kroměříž

Kontakt:
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Tel. : 573 333 405
Mobil: 731 462 662
E-mail: pecovatelska.sluzba@kromeriz.charita.cz
Vedoucí: Radka Křupková, DiS. - do 31. 10. 2012

Bc. Romana Hejdová - od 1. 11. 2012

Poslání služby:
Naším posláním je podpora a pomoc 
seniorům a osobám se zdravotním 
postižením nad 27 let se sníženou 
soběstačností a dopomoci tak k jejich 
setrvání v přirozeném domácím 
prostředí. V průběhu poskytování 
pečovatelských úkonů klademe důraz na 
zachování maximální možné míry 
soběstačnosti uživatelů při základní péčí 
o sebe a svou domácnost. Na základě 
individuálních potřeb s každým uživatelem dohodneme termíny a frekvence 
návštěv k zajištění potřebných pečovatelských úkonů. 
Služby jsou poskytovány terénní formou – v domácnostech uživatelů, 
kterou vykonáváme na území města Kroměříže, blízkého okolí a v obci 
Kvasice. Ambulantní formu péče provádíme pouze na středisku osobní 
hygieny v Kvasicích, kde nabízíme koupání a nadstandardní službu 
pedikúru.
Předností Charitní pečovatelské služby je, že v rámci Oblastní charity 
Kroměříž, tvoříme součást širokého spektra služeb. Naši uživatelé mají 
tudíž v případě potřeby zajištěnou návaznost např. na Charitní 
ošetřovatelskou službu, Osobní asistenci, Sociální poradnu, Charitní dům 
pokojného stáří. Jako charitní organizace dbáme i na duchovní potřeby 
našich uživatelů a nabízíme možnost využít služeb pastoračního asistenta, 
úzce spolupracujeme také s místními duchovními.

Cíle služby

1. Přispíváme k tomu, aby naši uživatelé zůstali ve svých 
domácnostech, co nejdéle to zvládnou. Díky tomu, že zůstávají 
v důvěrně známém prostředí, ve kterém jsou hluboce zakořeněni, 
dochází k udržování jejich lepší psychické a fyzické pohody.

2. Napomáháme udržení stávajících sociálních vazeb (na rodinu, 
vrstevníky a sousedy...), odbouráváme sociální izolovanosti.
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3. Dbáme na aktivizaci našich uživatelů, čímž předcházíme závislosti 
na pečovatelské službě.

Cílová skupina
 senioři,
 osoby se zdravotním postižením  nad 27 let věku.

Je rozhodující, do jaké míry se o sebe a svou domácnost dokáže osoba 
sama postarat na základě zachované soběstačnosti. Rozhodnutí o přijetí do 
služby žádným způsobem neovlivňuje pouze skutečnost, zda je osobě 
přiznán některý stupeň invalidity či pobírá Příspěvek na péči, záleží na její 
sociální potřebnosti a míry soběstačnosti. 

Principy poskytování sociální služby

 princip individuálního přístupu - s uživatelem pracujeme podle 
jeho individuálních dovedností a schopností, respektujeme 
jedinečnost každého uživatele,

 princip svobodné vůle a zachování vlastní autonomie 
uživatele - o průběhu péče rozhoduje uživatel, od personálu 
může dostat pouze doporučení, nejsou mu vnucovány žádné 
názory a postoje personálu,

 princip rovnosti - služby jsou poskytovány všem bez rozdílu rasy, 
pohlaví, politického či náboženského přesvědčení nebo sexuální 
orientace,

 princip důvěrnosti - veškerá sdělení uživatelů a informace o nich 
jsou důvěrná,

 princip zachování lidské důstojnosti - naším postojem 
podporujeme postavení seniorů a osob se zdravotním postižením 
v našem okolí, hájíme jejich zájmy a práva; prezentujeme naši 
práci jako profesionální prestižní zaměstnání, o uživatelích se 
nevyjadřujeme hanlivě.

Základní činnosti pečovatelské služby

Základní úkony:

 pomoc s osobní hygienou, koupání na lůžku, mytí vlasů, stříhání  nehtů 
na rukou, holení, pomoc při použití WC,

 pomoc při podávání jídla a pití, oblékání, svlékání, pomoc při pohybu 
ve vnitřních prostorách,

 dovoz obědů, pomoc při přípravě či podání jídla,
 běžný úklid domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu, údržba 

domácích spotřebičů, nákupy a pochůzky, praní a žehlení,
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 doprovázení k lékaři, na úřady, instituce, do školy.

Fakultativní činnosti:

 pedikúra, dohled, pronájem termojídlonosiče.

Provozní doba střediska v Kroměříži 

Po – Pá 7:00 – 15:30

V případě potřeby a provozních možností ještě po – pá 15:00 – 17:00, 
svátky a víkendy 7:00 – 17:00.

Provozní doba střediska v Kvasicích

Po – Pá 7:00 – 15:30

Popis služby

Charitní pečovatelská služba poskytuje podporu a pomoc seniorům 
a osobám se zdravotním postižením (od 27 let) již od 
roku 1992. Působnost služby je ve městě Kroměříž, v Kvasicích 
a v přilehlých obcích. Forma naší péče je zpravidla terénní, tj. pracovnice 
v  sociálních službách (pečovatelky) dochází nebo dojíždí přímo do 
domácností uživatelů, aby jim pomohly dle individuálních potřeb s péčí 
o vlastní osobu či jejich domácnost. Ambulantní služby poskytujeme na 
středisku osobní hygieny v Kvasicích, kde je možnost provést hygienu nebo 
pedikúru přímo v prostorách služby. 
Cílem naší služby je, aby díky podpoře a pomoci od nás mohli naši 
uživatelé zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí (domácnosti, 
mezi svými příbuznými, sousedy a známými) a tak co možná nejvíce 
oddálit jejich nástup do domova pro seniory či jiné pobytové služby. 
Někteří uživatelé díky naší pomoci zcela dožijí doma.
Každoročně pořádáme setkání pro uživatele, v roce 2012 byla jeho součástí 
přednáška pracovnic Sociální poradny. Pravidelně je také pořádán den 
otevřených dveří, akce s doprovodným programem určená pro širokou jak 
laickou tak odbornou veřejnost. V roce 2012 jsme poprvé uspořádali akci 
Petanque pro seniory.

Statistika 2012

 Z celkového počtu 84 uživatelů Charitní pečovatelské služby bylo 74 
seniorů a 10 osob se zdravotním postižením. Z toho 8 osob bylo 
mladších 64 let, nejpočetnější skupině (42 osob) bylo mezi 65 – 80 lety 
a 34 osob v naší péči bylo starších 80 let.
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1 JAROHNĚVICE

KVASICE

KROMĚŘÍŽ

Počet uživatelů CHPS 2012

Mužů 26
Žen 54
Celkem 84

 Absolvovaly jsme 10118 návštěv za péčí do 76ti domácností a rozvezly 
jsme 7942 obědů 59ti uživatelům. 90% našich uživatelů využívá 
mimo dovážky oběda pravidelně i našich péčí.

 285 hodin v hodnotě 29.808,- Kč jsme strávily u uživatelky, které ze 
zákona poskytujeme péči zdarma.  Pracovnice za uživateli v roce 2012 
najely 13.558 km.

Četnost poskytovaných úkonů (v hodinách)

podávání a zajištění stravy    1.632
celková koupel na lůžku, dopomoc při 
hygieně 627

pomoc při úklidu domácnost 525

nakupování, pochůzky do lékárny, na 
poštu, k lékaři

290

pomoc při pohybu po domácnosti, 
doprovod k lékaři, na instituce

64

Místo bydliště našich uživatelů

13

Financování
Činnost Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Kroměříž by nebyla 
možná bez dotací těchto subjektů: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí
 Úhrady od uživatelů
 Město Kroměříž
 Obec Kvasice
 Obec Lutopecny

         

         Obec                 Obec
Kvasice             Lutopecny

Děkujeme:

Obci Kvasice za bezplatný pronájem prostoru, ve kterých se nachází 
Středisko osobní hygieny, za úhradu nákladů spojených s provozem 
a údržbou těchto prostor a za poskytnutou dotaci z rozpočtu obce na 
celkový provoz služby.
Městu Kroměříž za poskytnutou dotaci z rozpočtu města Kroměříže 
na celkový provoz služby. 
Obci Lutopecny za poskytnutou dotaci z rozpočtu obce Lutopecny 
na celkový provoz služby.
Obci Kostelany za bezplatné poskytnutí prostor pro výkon pedikúr.

Co nás čeká

Díky podpoře Nadace Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české 
spolupráce získáme v roce 2013 a 2014 finance na vzdělávání 
pracovnic, zavedení nového úkonu a organizování svépomocných 
skupin včetně materiálního vybavení. Děkujeme.
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Kontakt:
Adresa: Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Tel. : 573 333 405
Mob.: 733 755 841, 733 741 444
E-mail: osobni.asistence@kromeriz.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Renata Gabrhelíková
Zástupkyně: Mgr. Pavla Doleželová 

Poslání
Posláním Osobní asistence Oblastní charity Kroměříž je, aby lidé, kteří ke 
svému životu nezbytně potřebují pomoc druhé osoby, mohli žít obdobným 
způsobem jako jejich vrstevníci v přirozeném prostředí. Osobní asistence 
pomáhá těmto lidem překonávat překážky spojené se zvládáním péče 
o vlastní osobu, s chodem  domácnosti a zapojením se do společnosti. 

Cíle
1. Setrvání klienta v přirozeném sociálním prostředí.
2. Udržení samostatnosti a soběstačnosti klientů, rozvíjení jejich 

dovedností, schopností či znalostí.
3. Poskytnutí podpory osobám pečujícím o osobu blízkou prostřednictvím 

odlehčovacích aktivit.

16
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Cílová skupina:
Služby jsou poskytovány osobám, které potřebují pomoc druhé osoby, a to 
zejména:

 dospělé osoby se zdravotním znevýhodněním,
 senioři,
 sekundárně také osoby pečující o osobu blízkou.

Do cílové skupiny patří:
 osoby s alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí,
 osoby s duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu,
 osoby s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením,
 osoby se zrakovým či sluchovým postižením,
 osoby s poruchou autistického spektra,
 osoby s jiným zdravotním postižením.

Principy

1. Princip individuálního přístupu
 pracovníci poskytují služby individuálně podle potřeb 

a požadavků klienta,
 pracovníci respektují názory, přání, možnosti a schopnosti 

klienta.

2. Princip zachování důstojnosti
 pracovníci respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti 

bez ohledu na její původ, rasu, postavení, pohlaví, omezení 
nebo náboženství,

 pracovníci respektují uplatňování vlastní vůle a rozhodování 
klienta,

 pracovníci dodržují lidská práva klienta,
 pracovníci se ke klientovi chovají ohleduplně a věnují mu 

náležitou pozornost,
 pracovníci nikdy neoznačují klienta podle jeho chování či 

omezení,
 pracovníci zachovávají mlčenlivost dle § 100 zákona 

č. 108/2006 Sb.

3. Princip celostního přístupu
 pracovníci pohlíží na situaci klienta v souvislostech, nikoliv jen 

na aspekty dílčí,
 pracovníci spolupracují s rodinou a blízkými klienta,
 pracovníci se podílejí na naplňování všech potřeb klienta: 

fyziologických, pocitu jistoty a bezpečí, pocitu přijetí, 
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      sounáležitosti, uznání a úcty, seberealizace a duchovních   
      potřeb klienta,
 pracovníci zprostředkovávají klientovi kontakt s přáteli, 

vrstevníky a širším sociálním okolím.

Základní činnosti osobní asistence
Poskytovány jsou služby Osobní asistence dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách a podle § 5 vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním i vnějším prostoru,
 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (počet asistentek 

při přesunech určuje vedoucí služby ve spolupráci 
s klíčovým pracovníkem – s ohledem na náročnost služby).

2. Pomoc při osobní hygieně:
 pomoc při koupeli (počet asistentek při koupeli určuje 

vedoucí služby ve spolupráci s klíčovým pracovníkem –
s ohledem na náročnost služby),

 pomoc při úkonech osobní hygieny,
 pomoc při použití WC.

3. Pomoc při zajištění stravy:
 pomoc při přípravě jídla a pití.

   4.   Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
 nákupy a běžné pochůzky.

   5.   Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících,
  sociální začleňování osob,
 pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, 

psychických a sociálních schopností a dovedností.
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6.   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 Doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 

na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci 
a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí:
 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv 

a oprávněných zájmů pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Nad rámec základních činností jsou poskytovány uživatelům služby tyto 
fakultativní činnosti:

1.  Doprava automobilem střediska (k lékaři, na úřad, do zaměstnání, 
do školy, apod.) - ceny za doprovod automobilem jsou uvedeny v aktuálně 
platném ceníku.

2. Zapůjčení kompenzačních pomůcek (chodítko, klozetové křeslo, 
invalidní vozík, pláštěnky na invalidní vozík, elektrický zvedák a závěs, 
bazének na mytí hlavy pro imobilní klienty, sedačky do vany, zvedák do 
vany s posuvnou a otočnou sedačkou, mobilní rolovací rampa, gymnastický 
míč, karimatky, radio na muzikoterapii, iPAD pro alternativní komunikaci, 
podnožky, desky na přesun, otočná a výsuvná sedačka v autě, dětská 
autosedačka)

 před zapůjčením je uzavřena Smlouva o zapůjčení 
kompenzační pomůcky,

 osoba, která si kompenzační pomůcku chce zapůjčit složí 
vratnou kauci ve výši 500,- Kč na výlohy případných oprav,

 maximální doba zapůjčení kompenzační pomůcky je 6 měsíců 
pro klienty Osobní asistence,

 v případě, že zájemce o zapůjčení kompenzační pomůcky není 
klientem Osobní asistence je stanovena doba, po kterou bude 
pomůcka zapůjčena na 30 dní (s možností prodloužení),

 ceny za zapůjčení kompenzační pomůcky jsou uvedeny 
v aktuálně platném ceníku,

 při průběhu služby rozhoduje vedoucí služby o potřebnosti 
využití kompenzační pomůcky (bezpečnostní opatření).

3.  Nácvik užití kompenzačních pomůcek

4. Ukázka manipulace s imobilní osobou (zejména pro pečující osoby)
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5. Pohotovostní NONSTOP číslo pro klienty Osobní asistence u kterých 
již proběhlo vyhodnocení minimálně I. řádného individuálního plánu
(nejedná se o vstupní individuální plán).

 nepřetržitá provozní doba služby – 24 hodin denně,
 NONSTOP číslo může využít klient, pečující nebo kontaktní osoba pro 

zajištění péče,
 NONSTOP číslo může být využito v těchto případech:

- pád při přesunu
- akutní zhoršení zdravotního stavu pečující osoby (z důvodu 

zajištění základních úkonů u klienta Osobní asistence)
- nedostavení se pečující osoby
- nepřízně počasí, které neumožňuje samostatný pohyb 

klienta mimo domácnost a současně je třeba zajistit 
uspokojení základních fyziologických potřeb,

 před prvním využitím NONSTOP čísla je uzavřena Dohoda o využití 
čísla,

 ceny za využití NONSTOP čísla jsou uvedeny v aktuálně platném 
ceníku,

 podrobná pravidla jsou v případě zájmu předána zájemci o tuto 
službu.

6. Využívání koncepcí reminiscence, validace, bazální stimulace, 
ergoterapie, kinestetika a kognitivní rehabilitace při práci 
s klienty, toto není zpoplatněno.

7. Interaktivní program (cena dohodou s organizátorem)
 pro žáky základních středních škol,
 pro zdravotně postižené a jejich rodinné příslušníky, pro osoby 

blízké,
 pro seniory.

Provozní doba

Kanceláře Kroměříž, Ztracená 63
Středisko se nachází v ulici za Velkým náměstím. Zde je možné domluvit si 
osobní schůzku s vedoucí služby nebo sociální pracovnicí od pondělí do 
pátku, od 8.00 do 15.00 hodin, v jiný čas telefonicky či e-mailem. 
Přístup na středisko je bezbariérový.

Kancelář Osobní asistence ve Zdounkách, Zákostelí 36
Středisko se nachází na Farním úřadě naproti kostela. Osobní schůzku 
s vedoucí pobočky a sociální pracovnicí je možné si domluvit v úředních 
hodinách, ve středu 9:00 až 16:30 hodin. 
V jiné dny telefonicky či e-mailem. Středisko se nachází v prvním patře 
budovy.
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Službu Osobní asistence je možné využít na základě předem objednaných 
služeb 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Výjimkou je 
pohotovostní NONSTOP číslo, v tomto případě nejsou služby předem 
sjednány.

Působnost služby
Jedná se o terénní služby poskytované v přirozeném prostředí osob, 
zejména v domácnosti klienta. V regionu Kroměřížska (do 20 km od 
Kroměříže) a mikroregionech Koryčansko-Zdounecko a Morkovsko.

Pracovní tým
Poskytování Osobní asistence v obou střediscích zajišťuje vedoucí služby, 
sociální pracovnice a osobní asistentky. Z provozních důvodů se osobní 
asistentky u klientů střídají.

Kapacita služby
V roce 2011 bylo odslouženo 5011 hodin přímé péče.  Počet uživatelů -
32.  

Podpořili nás:
Nadace Partnerství - Blokový grant pro NNO z Programu česko-švýcarské 
spolupráce    
2 524 273,
PROJEKT SPOLU TO ZVLÁDNEME je realizován 4/2012 - 3/2014       
a v roce 2012 přinesl:
 rozšíření kapacity střediska - rozšíření pracovního kolektivu o 4 nové
spolupracovníky,
 rozšíření působnosti služby - bylo zřízeno nové odloučeného 
pracoviště Zdounky, Zákostelí 36,
 pořízení 12 ks nových kompenzačních pomůcek,
 pořízení  nového služebního automobilu s výsuvnou sedačkou pro 
převoz osob se zdravotním znevýhodněním,
 růst odborných kompetencí pracovníků (koncepce bazální stimulace, 
ergoterapie, reminiscence, logopedická koncepce, koncepce validace 
a koncepce kinesteticky, koncepce kognitivní rehabilitace),
 pravidelnou supervizní podporu pracovníkům,
 pravidelná podpora pastoračního asistenta klientům a pracovníkům.

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům našeho střediska. 
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů v Lubné za zapůjčení masek ke 
Svatému Mikuláši. 
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Kontakty:
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Tel: 573 330 013
Mobil: 733 741 666, 733 755 847
E-mail: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz
Vedoucí: Veronika Zachová, DiS. – do 4.9.2012 
              Bc. Jana Pospíšilová - od 5.9.2012
Sociální pracovnice: Veronika Zachová, DiS.
                             Bc. Romana Hejdová – do 30.3.2013

Poslání
Posláním Sociální poradny je prostřednictvím základního a odborného 
sociálního poradenství poskytnout informace, doporučení, pomoc 
a podporu lidem v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami 
zvládnout.

Cíle zařízení
Cílem Sociální poradny je seznámit klienty s jejich právy a povinnostmi, 
poskytnout jim potřebné informace a dopomoci jim k dosažení optimálního 
řešení problému za podpory jejich autonomie.

Dílčími cíli poradny je motivovaný klient, který získal:

 informace a radu, aby uměl řešit svůj problém,
 orientaci v problému, se kterým přišel do poradny,
 znalost svých práv a povinností,
 zkušenost, aby v budoucnu dokázal problému předejít nebo jej lépe 

zvládnout,
 motivaci a podporu, aby svůj problém řešit chtěl,
 odpovědnost za řešení svých problémů,
 umět pojmenovat cíl, kterého chce v řešení svého problému 

dosáhnout.

Principy Sociální poradny 

 Bezplatnost – služby jsou poskytovány ze zákona bezplatně.

 Nestrannost – Sociální poradna poskytuje sociální služby klientům 
bez předpojatosti, bez ohledu na rasu, pohlaví, politickou příslušnost či 
světový názor. Každý klient je přijímán bez ohledu na svůj sociální 
status.
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Sociální 
poradna

 Diskrétnost a důvěrnost – Sociální poradna je povinna dbát ochrany 
osobních údajů klienta, klient má právo řešit svůj problém anonymně 
a také všechna sdělení klientů jsou považována za důvěrná.

 Individuální přístup ke klientovi – respektování jedinečnosti 
každého člověka. Služby jsou uskutečňovány a plánovány individuálně, 
rozhodujícím kritériem je přání klienta s přihlédnutím k jeho 
schopnostem a možnostem a také možnostem služby.

 Podpora a spoluúčast – poskytované služby jsou pro klienty 
vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí.

 Svoboda a zodpovědnost.
 Láska a duchovní pohled na situaci.

Cílová skupina
Služby Sociální poradny jsou poskytovány osobám pohybujícím se na území 
Kroměříže a okolí, které se z jakéhokoli důvodu ocitly v nepříznivé životní 
nebo krizové sociální situaci a nejsou schopny ji řešit vlastními silami. 
Předpokladem spolupráce je schopnost komunikace v českém jazyce. 
V případě smyslového postižení je možno po domluvě předem zajistit 
tlumočníka.

Podmínky pro poskytování služby
Služby Sociální poradny jsou poskytovány v prostorách Oblastní charity 
Kroměříž, Ztracená ulice 63. Jelikož poradna sídlí v 1. patře budovy, není 
služba bezbariérová. Po předchozí domluvě lze zajistit schůzku 
v přízemních prostorách budovy. Pouze v odůvodněných případech 
v závislosti na kapacitě poradny je možno poskytnout služby i terénní 
formou.

Poskytované služby

1. Základní poradenství

 Poskytnutí jednoduché informace (informace není individualizovaná, je 
cílená na problém, všeobecná – např. vyhledání a předání kontaktu, 
středem zájmu je problém).

 Poskytnutí cílené rady (na základě zjištěných problémů nabídnuto 
několik různých možností řešení, středem zájmu je určitá osoba).

 Odeslání (přesměrování na jinou organizaci, předán kontakt na 
specialistu).
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2. Sociální problematika
a) Informace o sociálních dávkách (podání informací ke konkrétnímu 

případu).
b) Aktivní pomoc v poradně (vyplňování formulářů, dotazníků, sepsání 

žádostí).
c) Informace o možnostech pomoci z Tříkrálové sbírky či úvěrové jízdenky

(pravidla a zásady poskytování, zjištění rozhodných skutečností, 
sociální šetření).

d) Terénní forma v souvislosti na sociální situaci  (např. sociální šetření 
v závislosti dle kapacity poradny).

e) Doprovod na úřady a instituce (poradce doprovází uživatele mimo 
poradnu na oficiální jednání, je v pozadí, sám aktivně nezasahuje, 
spíše je morální podporou – v závislosti na kapacitě poradny).

f)   Ostatní sociální poradenství.

3. Rodinná problematika
a) Rodinné poradenství (poradenství rodičům při řešení výchovných nebo 

jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, sepisování návrhů na 
úpravu poměrů k nezletilým dětem, úpravy výživného, vztahové 
problémy, příspěvek na výživu a úhradu některých potřeb neprovdané 
matce).

b) Informace k rozvodové problematice (vztahy mezi manželi, vyživovací
povinnost, úprava vztahů k nezletilým dětem, sociálně-právní ochrana 
dětí, sepsání návrhů na rozvod, dohody o vypořádání společné jmění 
manželů, úprava výživného k rozvedenému manželovi aj.).

c) Domácí násilí (emocionální podpora, odkazy na instituce, psychosociální 
rozhovor, sdílení).

4. Bytová problematika
a) Poradenství k bydlení (informace o možnostech sociálního bydlení 

azylové domy, konzultace nájemních smluv a vztahů, nájemní vztahy, 
sousedské spory).

b) Vyjednávání mimo poradnu (poradce vyjednává v zájmu klienta s třetí
stranou v otázkách bydlení).

5. Informace v oblastech
a) Majetkoprávní vztahy (dědictví, spoluvlastnictví, dary, žaloba na vydání

věci).
b) Ochrana spotřebitele (problematika předváděcích akcí, reklamace

základní informace, asistence při vyjednávání - nikoli vyřizování, 
odstoupení od smlouvy). Pracovně - právní vztahy (práva a povinnosti 
z pracovního poměru)
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6. Dluhová problematika
a) Dluhové poradenství (analýza dluhové situace, sepisování splátkových 

kalendářů, informace o insolvenci, komunikace s věřiteli za účasti 
klienta atd., platební rozkaz, odpor).

b) Insolvenční návrh (podání informací, analýza dluhové situaci za účelem 
sepsání návrhu, pomoc při podání insolvenčního návrhu – tzv. 
osobního bankrotu, kroky  ke shromáždění potřebných podkladů, 
sepisování  návrhu)

c) Poradenství a podpora v oblasti exekuce - asistence při komunikaci
s EXEKUTORY (poradce vyjednává v zájmu klienta s věřitelem či
exekutorem za jeho přítomnosti, sepisování námitek proti výši nákladů,
návrhů na odklad, příp. zastavení exekuce, žádosti o výplatu 
nezabavitelné částky, návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu, vylučovací 
žaloby aj.).

7.  Vyjednávání mimo poradnu

8. Psychosociální poradenský rozhovor, sdílení (vyslechnutí 
problému).

9. Právní poradenství – (pracovník poradny poskytuje informace
v oblasti práva, procesních postupů, popřípadě konzultuje problém
s právníkem).

10. Psaní právnické dokumentace – (např. pomoc při podání návrhů 
ve věcech občansko-právních, rodinných).

11. Součinnost, spolupráce s úřady, institucemi

   12. Mediace (přizvání další osoby, jež se problém týká, setkání na 
neutrální půdě, na žádost klienta kontaktování rodinného příslušníka, 
příbuzného či jiné osoby).

13. Poradenství pro oběti trestných činů

Finanční zajištění
Sociální poradna je ze zákona bezplatnou službou. Úhrady od uživatele
tedy nemáme. Provoz poradny je zajištěn dotacemi z MPSV a finančními 
prostředky od Města Kroměříž (v roce to bylo 13,5% celkových nákladů 
služby). 
V případě, že máte zájem přispět na provoz bezplatné Sociální poradny, 
kontaktujete nás nebo přispějte přímo na účet Oblastní charity: 
726043691/0100, variabilní symbol: 730.
Za příspěvky děkujeme.
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Personální zajištění v roce 2012
Služby Sociální poradny byly v roce 2012 zajištěny 1 pracovníkem na plný 
úvazek a 1 pracovníkem na úvazek zkrácený. Dále v Sociální poradně 
pracuje od 1.6.2012 právník na DPP.
Pracovníci Sociální poradny jsou odborně vyškoleni, účastní se dalšího 
vzdělávání a supervizí.
Sociální poradna rovněž spolupracuje se studenty, a v roce 2012 byli 
v poradně 2 studenti na praxi.

Statistická data za rok 2012
V roce 2012 proběhlo v poradně 1404 kontaktů, 439 osob se stalo klienty 
poradny.

Celkem kontaktů: 1404
mužů   445
žen   931
osobně   652
telefonicky   694
mailem     43

Celkem klientů: 439
mužů 158
žen 276

Převážná část klientů Sociální poradny byla přímo z Kroměříže.

pouze Kroměříž 269
ORP Kroměříž * 365
mimo Kroměříž   20
bydliště neznámo   54

* ORP Kroměříž = obec s rozšířenou působností, zahrnuje 46 obcí okresu 
Kroměříž (Bařice-Velké Těšany, Bezměrov, Břest, Cetechovice, Dřínov, 
Honětice, Hoštice, Hulín, Chropyně, Chvalnov-Lísky,  Jarohněvice, Karolín, 
Koryčany, Kostelany, Kroměříž,  Kunkovice, Kvasice, Kyselovice, Litenčice, 
Lubná, Lutopecny,  Morkovice-Slížany, Nítkovice, Nová Dědina, Pačlavice, 
Počenice-Tetětice, Prasklice,  Pravčice, Rataje, Roštín,  Skaštice, Soběsuky, 
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Střílky, Střížovice, Sulimov, Šelešovice, Troubky-Zdislavice, Uhřice, Věžky, 
Vrbka, Záříčí, Zástřizly, Zborovice, Zdounky, Zlobice, Žalkovice). 

V roce 2012 bylo poskytnuto 22 konzultací přímo v terénu u uživatelů. 
Terénní poskytování sociální služby je omezeno kapacitou Sociální poradny 
a také stálým nedostatkem finančních prostředků. Ambulantní forma je 
upřednostňována a terénní forma služby je poskytována pouze 
v naléhavých a oprávněných případech, kdy to řešení případu nezbytně 
vyžaduje.

Převážná část klientů spadá do věkové kategorie 27 – 59 let. V roce 2012 
to bylo konkrétně 319 klientů, tj. 73%. Další významnou kategorii 23% 
tvořili klienti ve věku 60 – 84 let, což představovalo 101 klientů.

Z problematik řešených v poradně byla, stejně jako v roce 2011, i v roce 
2012 stále nejvíce zastoupena problematika dluhová. Ta totiž zahrnuje 
veškeré záležitosti a fáze v řešení dluhů – žádosti o splátkové kalendáře, 
platební rozkazy, exekuce a také problematiku osobních bankrotů. 
Poradna v roce 2012 pomohla s podáním osobního bankrotu 6 klientům. 
Problematika osobních bankrotů je velmi náročná a příprava podání 
osobního bankrotu zabere několik týdnů a zpracování k soudu třeba 
i několik měsíců. 
Následně za problematikou dluhovou byla nejvíce zastoupena problematika 
sociální, dále problematika právní a potom rodinná. 
Mezi nejvíce zastoupené činnosti patří spolupráce s úřady a institucemi, 
která se prolíná všemi druhy problematik a umožňuje poskytování 
kvalitnějších a celistvějších informací klientům, kdy spoluprací s institucí 
může být mnohem lépe vyřešena klientova situace.

Počet nových klientů v průběhu roku 2012:

Leden Únor Březen Duben Květen Červen
34 27 34 46 34 43

Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
29 32 34 47 43 36

Ceník služeb
Služby Sociální poradny jsou poskytovány bezplatně.
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Provozní doba pro rok 2013:

pondělí           9.00 – 12.00      12.30 – 15.00
úterý                        10.00 – 14.00    terén
středa            9.00 – 12.00      12.30 – 15.00
čtvrtek            9.00 – 12.00      12.30 – 15.00

Z důvodu časové vytíženosti poradny doporučujeme předchozí telefonickou 
domluvu.
Individuálně lze dohodnout i jiný termín mimo stanovenou provozní dobu.
Objednaní klienti mají přednost.

Oblastní charita Kroměříž
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Kontakt:
Na Kopečku 1480/4, 767 01 Kroměříž
Tel. : 573 334 017
Mobil: 734 788 081
Mobil sociální pracovnice: 734 788 082
E-mail: zahrada@kromeriz.charita.cz
Vedoucí: Bc. Jitka Bittnerová
Zástupkyně: Mgr. Barbora Medková

Poslání
Posláním služby Sociální rehabilitace ZAHRADA, která je určená lidem 
s chronickým duševním onemocněním a realizovaná Oblastní charitou 
Kroměříž, je zajištění podpory a prostoru k rozvoji potřebných dovedností 
pro samostatný život. Tato podpora je poskytována v pobytové službě 
nebo terénní formou v domácnosti uživatele.

Cíle služby
Hlavním cílem sociální rehabilitace ZAHRADA je podpora uživatele 
v nácviku praktických a sociálních dovedností, které jsou potřebné 
k samostatnému životu.

Konkrétním cílem je:
 zjistit zda má uživatel schopnosti a dovednosti pro samostatný život,
 rozvíjet zachovalé schopnosti a dovednosti uživatele vést samostatný 

život mimo zdravotnické a sociální pobytové služby,
 obnovit pracovní návyky uživatel a podpořit ho v uplatnění na trhu 

práce,
 odborná podpora uživatele spokojeně zvládat život a nalézat možnosti 

osobního uplatnění ve společnosti,
 informovat veřejnost o problematice chronického duševního 

onemocnění.

Principy služby

Obecné principy služby:
 dodržování práv uživatelů (pracovníci služby usilují o vytváření 

podmínek, v nichž uživatelé mohou naplňovat svá práva),
 respektování volby uživatelů,
 individuální přístup a respektování jedinečnosti každého uživatele,
 princip zachování lidské důstojnosti.
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Specifické principy služby:
 Partnerský přístup  (uživatel je brán jako rovnocenný partner, není 

uplatňován mocenský přístup, který zná ze zdravotnických zařízení).
 Spolupráce s důležitými osobami v životě uživatele (rodina, psycholog, 

psychiatr aj.).
 Aktivizace uživatele (nácvik dovedností, pracovní zapojení…..).
 Posilování odpovědnosti uživatelů za svůj život (svépomocné 

aktivity…).
 Zaměření na celek (na situaci uživatele pohlížíme v souvislostech, 

nikoliv na samostatné dílčí aspekty).

Cílová skupina uživatelů

Služba sociální rehabilitace ZAHRADA je určena lidem:
 s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz (F 20 –

29) nebo z okruhu afektivních poruch (F 30- 39),
 ve věku 18 až 64 let,
 jejichž zdravotní stav je stabilizovaný,
 jejichž cílem je samostatný život s minimální mírou podpory ze 

strany okolí.

Službu nelze poskytnout lidem:
 kterým nebyla diagnostikována některá z výše uvedených diagnóz 

a lidem s mentálním postižením,
 v akutní fázi psychotického onemocnění,
 s akutní závislostí na alkoholu nebo jiných psychotropních látkách,
 s těžkým tělesným postižením (vzhledem k bariérovosti objektu).

Druh služby
Sociální rehabilitace ZAHRADA je registrovaná sociální služba podle zákona 
108/2006 Sb., o sociálních službách jako sociální rehabilitace (§ 70). Služba 
je poskytována formou pobytovou a formou terénní. 

Místo a kapacita poskytované sociální služby

Pobytová forma služby:
 sídlí na adrese Na Kopečku 1480/4, 767 01 Kroměříž,
 je poskytována uživatelům bez ohledu na jejich trvalé bydliště,
 kapacita pobytové formy služby je 16 lůžek,
 provoz služby je nepřetržitý.
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Terénní forma služby:
 probíhá v domácím prostředí uživatele,
 je poskytována pouze na území města Kroměříž,
 mohou ji využívat 2 uživatelé v daný moment,
 je poskytována od pondělí do pátku v době od 13:00 do 16:00

hodin.

Informace a statistiky za rok 2012

Statistika zájemců o službu
V období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 proběhlo celkem k 59 novým 
jednáním se zájemcem o službu (37 muži, 22 ženy).
 z těchto 59 nových zájemců bylo celkem 10 odmítnuto (nespadá do 

cílové skupiny, nedoporučen, nenavázán kontakt s opatrovníkem), 7 
bylo vyřazeno z pořadníku (vyřazení na vlastní žádost zájemce, 
nepodařilo se ho opakovaně více zkontaktovat),

 12 nových zájemců zůstalo ve vyřizování/v pořadníku,
 v roce 2012 bylo uzavřeno 30 smluv s nově oslovenými zájemci. 

Z toho 7 smluv pro terénní podporu (5 mužů a 2 ženy) a 23 smluv pro 
pobytovou formu (15 mužů, 8 žen). Pozn.: tyto údaje zahrnují pouze 
nově oslovené zájemce v roce 2012, nikoliv zájemce, kteří byli osloveni 
už v roce 2011.
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Statistika zájemců o sociální službu 
Sociální rehabilitace ZAHRADA

17%

12%

20%

51%

zájemce odmítnut - 10 zájemce vyřazen - 7

zájemce v pořadníku - 12 zájemce přijat - 30

Statistika uživatelů služeb

Celkově bylo v roce 2012 uzavřeno 31 smluv (včetně 1 zájemce z roku 
2011).
Za rok 2012 bylo ukončeno 26 smluv pro pobyt a 3 smlouvy pro 
terén.
 terénní podpora byla ukončena z těchto důvodů: 1 uživatel službu 

nečerpal, proto došlo k ukončení platnosti smlouvy, 1 uživatel přestal být 
cílovou skupinou (přechod do sociální služby typu péče), u 1 uživatelky 
došlo ke zhoršení psychického stavu a došlo k hospitalizaci v PL. 

 26 smluv pobytové služby byly ukončeny protože: 3 uživatelé hrubě 
porušili pravidla služby, u 3 došlo ke zhoršení zdravot. stavu
a následné hospitalizaci v PL, 1 uživatel vypověděl smlouvu na vlastní 
žádost, u 1 uživatele došlo k ukončení z jiného důvodu a u 18 
uživatelů byla smlouva ukončena z důvodu odchodu do 
vlastního bydlení.

Financování

Sociální služba Sociální rehabilitace ZAHRADA je financována z prostředků 
ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Tento projekt nese 
název „Život za plotem – sociální rehabilitace osob s chronickým duševním 
onemocněním“. 

Oblastní charita Kroměříž
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Kontakt:
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Tel. : 573 336 569
Mobil: 734 237 840
Mobil na terénní pracovníky: 737 929 332, 773 454 862
E-mail: kc.km@kromeriz.charita.cz, kc.km@seznam.cz 
Vedoucí: Mgr. Radovan Klabal
Zástupkyně pro Kontaktní a poradenské centrum Plus:
Mgr. Jitka Zezulová
Zástupce pro Terénní program Plus: Mgr. et. Mgr. Jan Zahradník

Kontaktní centrum Plus vzniklo v roce 1999 a je jedním ze zařízení Oblastní 
charity Kroměříž. Jde o jediné nízkoprahové zařízení terciární protidrogové 
prevence, které poskytuje sociální a poradenské služby uživatelům 
nealkoholových drog a jejich blízkým v okrese Kroměříž. V rámci 
zařízení fungují dva vzájemně propojené projekty:

 Kontaktní a poradenské centrum Plus jako služba ambulantního 
typu.

 Terénní program Plus, který nabízí služby formou terénní sociální 
práce. V roce 2012 probíhala terénní práce v Kroměříži, Bystřici 
pod Hostýnem, Morkovicích – Slížanech, Holešově, Hulíně, 
Chropyni a v okolí těchto měst.

Terciární protidrogová prevence se zaměřuje na ochranu veřejného 
zdraví před negativními důsledky užívání nelegálních návykových látek tedy
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ochranu těch, kteří drogy neužívají. Nepodporuje užívání drog, ale
chrání uživatele drog a zejména širokou veřejnost před 
zdravotními a sociálními důsledky tohoto jevu.

Cílová skupina

 injekční uživatelé drog,
 uživatelé opiátů, stimulancií, těkavých látek,
 osoby, které chtějí řešit svoji závislost, nebo podpořit v abstinenci,
 osoby, které chtějí řešit svoji situaci, nebo situaci svých blízkých a to 

v souvislosti s užíváním drog.

V roce 2012 bylo zařízení v kontaktu s 341 uživateli drog, se kterými 
proběhlo celkem 3820 kontaktů. Celkový počet klientů centra – uživatelů 
drog se dlouhodobě pohybuje okolo 400 osob ročně.

Složení klientů Kontaktního centra Plus podle pohlaví

ženy 96 (28,2 %)

muži 245 (71,8 %)

Základní službou zařízení je výměna injekčních setů. Jedná se vždy 
o výměnu kus za kus (aby dostal klient čistou jehlu, musí přinést 
použitou). Tímto způsobem se minimalizuje riziko nálezu volně pohozené 
injekční stříkačky. V roce 2012 bylo takto staženo z oběhu a následně 
bezpečně zlikvidováno celkem 34 442 ks injekčních setů. 

Klienti však nepřichází jenom kvůli této službě, ale také např. kvůli 
sociálnímu a zdravotnímu poradenství. Důležitými službami jsou tak 
zprostředkování léčby  závislosti, testování na infekční nemoci,  pomoc při
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řešení vztahů s rodinou a blízkými, pomoc s řešením dluhů a další
služby. Samozřejmou součástí práce je také motivační práce s klienty
a práce na změně životního stylu s výhledem abstinence.  

S klienty centra bylo v roce 2012 provedeno 386 individuálních 
poradenství/terapií a poskytnuto 8 134 odkazů na různá zařízení
a služby (léčebná zařízení, kontaktní centra, terénní programy, testování na 
infekční nemoci, zdravotní a sociální služby apod.).

Bylo také provedeno celkem 153 testů a otestováno 48 klientů
včetně rodinných příslušníků na přítomnost viru HIV, hepatitidy typu B a C. 
Většina otestovaných klientů byla testována na všechny tři uvedené 
nemoci, někteří i opakovaně.
Nejužívanější nelegální drogou aplikovanou injekčně je v kroměřížském 
regionu pervitin. V roce 2012 byli pracovníci Kontaktního centra Plus
v kontaktu s 310 injekčními uživateli pervitinu (91 % z celkového 
počtu klientů). Mezi další užívané drogy patří marihuana 12 klientů – 3,5 % 
a surové opium 19 klientů – 5,5 %.  

Nejužívanější drogy

pervitin 310 
(91 %)

marihuana 12 
(3,5 %)opium 19 

(5,5 %)

V roce 2012 byl průměrný věk klientů 28,46 let, přitom ještě v roce 
2000 to bylo 19,1 let. Za 12 let se tedy průměrný věk klientů Kontaktního 
centra Plus zvýšil o téměř 10 let a kopíruje tak celorepublikový trend 
stárnutí injekčních uživatelů drog. 
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Vývoj průměrného věku klientů Kontaktního centra Plus
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Tři čtvrtiny klientů Kontaktního centra Plus v Kroměříži tvoří muži, čtvrtinu 
ženy. Zhruba třetina klientek jsou buď těhotné, nebo se starají
o své děti. Na většině klientů není vůbec patrné, že se jedná o injekční 
uživatele drog. Cca 1/3 z nich pracuje, 1/3 jsou nezaměstnaní, zbytek tvoří 
studenti, matky na mateřské dovolené, případně lidé s invalidním 
důchodem. 

Závislost je problém, který se dotýká nejen uživatele drog, ale také osob, 
které žijí v jeho blízkosti. V roce 2012 využilo rodinného poradenství 
52 blízkých uživatelů drog (nejčastěji rodiče a partneři). 
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Počet rodinných příslušníků a blízkých uživatelů drog, 
kteří využili poradenské služby Kontaktního centra Plus

.

37

Mezi další aktivity zařízení patří realizace přednáškových a preventivních 
programů. Touto formou jsme v roce 2012 provedli 28 přednášek, či besed 
a oslovili jimi celkem 648 osob.

Projekty Kontaktní a poradenské centrum Plus i Terénní program Plus jsou 
certifikovanými službami. Odbornou certifikaci protidrogových služeb 
oba programy obdržely na základě rozhodnutí poradního orgánu Úřadu 
vlády ČR – Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Oba 
projekty jsou také registrovanou sociální službou dle zákona č. 108/ 
2006 Sb. o sociálních službách.

Otevírací doba Kontaktního a poradenského centra Plus:
Pondělí - pátek:10:00 – 16:00.

Služby Terénního programu Plus jsou poskytovány:

Holešov – pondělí 16:30 – 18:30
Hulín – úterý 16:30 – 18:00
Bystřice pod Hostýnem – středa liché týdny 16:30 – 19:00
Chropyně – středa sudé týdny 16:30 – 18:00
Kroměříž – středa 14:00 – 16:00
Morkovice – Slížany –  čtvrtek 16:30 – 19:00
Terénní práce neprobíhá pouze v uvedených městech, ale také v blízkých 
obcích v okolí deklarovaných lokalit. 

Kontaktní centrum Plus pořádalo v loňském roce dne 26.6.2012 pod 
záštitou radní Zlínského kraje Mgr. Taťány Nersesjan již 6. ročník 
konference k Mezinárodnímu dni boje proti drogám. Na této akci 
přednesli své příspěvky:

- Mgr. Petr Horyanský – Krajský úřad Zlínského kraje
- PhDr. Daniel Žákovský – o.s. Dalet, Olomouc
- Mgr. et Mgr. Jan Zahradník – Kontaktní centrum Plus, Oblastní 

charita Kroměříž
- PhDr. Ilona Preslová – o.s. Sananim, Praha
- Mgr. Radovan Klabal – Kontaktní centrum Plus, Oblastní charita 

Kroměříž
- Bc. Kamila Adamovská, DiS. – Kontaktní centrum Plus, Oblastní 

charita Kroměříž.

Konference se zúčastnilo cca 70 osob z řad zástupců měst a městských 
úřadů, pracovníků sociálních odborů a spolupracujících zařízení ze sociální 
i pedagogické oblasti a účastníci z řad odborné i laické veřejnosti. 
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Součástí akce byla i tématicky zaměřená výstava informací o drogové 
problematice, která byla od 26. června do 4. července umístěna ve foyer
Knihovny Kroměřížska.

   Činnost Kontaktního centra Plus v roce 2012 finančně podpořili:

- Úřad vlády České republiky – Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky

- Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
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- Ministerstvo zdravotnictví České republiky
- Krajský úřad Zlínského kraje
- Město Bystřice pod Hostýnem
- Město Morkovice – Slížany
- Město Hulín
- Město Chropyně
- Město Kroměříž
- Město Holešov
- Nadace České spořitelny
- Firma TOPEK, s.r.o.

Oblastní charita Kroměříž
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Kontak:
Havlíčkova 2995, 
767 01  Kroměříž
Tel.: 573 335 528, 737 028 054
Email: azylovy.dum@kromeriz.charita.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Alena Přikrylová
Zástupce vedoucí: Bc. Zdeňka Krejčířová

Základní údaje
(služba poskytovaná dle zákona č.108/2006 Sb., §65 )

Charitní dům poskytuje sociální službu azylového ubytování dle § 57 
zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Tato sociální služba zahrnuje 
poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění stravy, péči o děti, domácnost 
a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Poslání a cíl
Posláním Charitního domu (dále jen CHD) je poskytnout matkám 
s nezaopatřenými dětmi a samotným ženám krátkodobé ubytování 
v bezpečném prostředí, a takové sociální služby, které povedou ke zvýšení 
jejich soběstačnosti, zodpovědnosti a opětovnému začlenění se zpět do 
běžného života, dle jejich individuálních potřeb a schopností.

Cílem je zajištění krátkodobého ubytování a individuální podpora osob, 
jimž hrozí ztráta bydlení a následné řešení jejich tíživé životní situace.
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Charitní dům –
Azylové ubytování pro 
matky s dětmi a ženy 

v tísni

Jednotlivé dílčí cíle:
 přechodné ubytování,
 zabezpečení základních životních potřeb,
 individuální podpora a motivace uživatelů pro využívání vlastních 

možností a schopností,
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů – zvýšení znalostí 

uživatelů o svých zákonných právech a povinnostech, 
 poradenství v oblasti domácího násilí, sociálně - právního a v péči 

o děti či vedení domácnosti, snaha o zvýšení zodpovědnosti za sebe 
a své děti,

 psychická podpora v těžké životní situaci,
 zprostředkování kontaktu na další odborníky.

Cílová skupina:
 matky s nezaopatřenými dětmi,
 samotné ženy, těhotné ženy v krizové situaci spojené s akutní 

ztrátou bydlení,
 oběti domácího násilí – samotné, těhotné ženy, matky 

s nezaopatřenými dětmi,
 oběti obchodování s lidmi – samotné, těhotné ženy, matky 

s nezaopatřenými dětmi.

Služby jsou poskytovány na základě:
 dodržování základních lidských práv a svobod, ochrany důstojnosti
 důvěry a bezpečného prostředí,
 respektování individuálních potřeb, cílů a schopností uživatelů,
 podpory všech aktivit uživatelů, které vedou k řešení jejich tíživé
   životní situace,
 týmové spolupráce pracovníků CHD a dalších institucí.

Poskytované služby
Základní poskytovanou sociální službou je azylové ubytování, které
obsahuje tyto činnosti:

 poskytnutí ubytování v samostatné nebo společné (1 bytová 
jednotka) bytové jednotce s kuchyňským koutem a sociálním 
zařízením,

 v případě potřeby poskytnutí základních potravin, hygienických 
prostředků a ošacení (př. krizová situace v průběhu pobytu),

 pomoc při přípravě stravy,
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 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí  (pomoc při vyřizování osobních dokladů, sociálních
dávek, při hledání zaměstnání, svěření dětí do péče, stanovení 
výživného, při rozvodovém řízení, včetně sepsání těchto návrhů, 
pomoc při jednání na různých institucích, při orientaci v zákonech),

 obecné, odborné sociálně-právní poradenství a poradenství zaměřené 
na domácí násilí, dále poradenství týkající se péče o děti a vedení 
domácnosti,

 psychická podpora v krizové situaci, včetně základní krizové intervence.

Fakultativní služby:
 zapůjčení literatury, možnost využít internet (zdarma),
 využití materiální pomoci – šatník (zdarma),
 možnost úschovy financí v kanceláři CHD (zdarma),
 volnočasové, vzdělávací aktivity, pracovní terapie pro ženy a matky 

s nezaopatřenými dětmi (zdarma).

Působnost a kapacita služby
Služby CHD jsou poskytovány přednostně pro zájemce z kroměřížska 
a Zlínského kraje, dále dle kapacitních možností, kdy kapacita zařízení je 
26 bytových jednotek. Vždy však mají přednost oběti domácího násilí.

Registrace a pověření
Zařízení má dne 5.11. 2003 uděleno Krajským úřadem Zlínského kraje 
pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 sb. 
Registrace sociální služby dle Zákona o sociálních službách č. 108/ 2006 
Sb. byla udělena Krajským úřadem Zlínského kraje dne 10.10.2007.
V rámci problematiky domácího násilí spolupracujeme již 7 let na 
projektu „Magdala“, realizovaným Charitou ČR, kde jsme partnery. Jde 
o síťový projekt zabývající se pomocí obětem domácího násilí koordinovaný 
z pražského centra. Cílovou skupinou jsou matky s dětmi, samotné ženy, 
těhotné, nezletilé matky, oběti domácího násilí.

Doba poskytování služby
Služby jsou poskytovány pobytovou formou, nepřetržitě a to po dobu max. 
jednoho roku. Kapacita zařízení je 26 bytových jednotek (64 lůžek). 

Statistika 2012
Služby Charitního domu byly v roce 2012 poskytnuty celkem 140 
uživatelům, z toho 65 ženám a 75 dětem. Nejčastějším důvodem pro přijetí 
byla bytová a rodinná krize, 10 žen (případně matek) bylo obětí domácího 
násilí. Všem uživatelům pracovníci poskytli 2 726 intervencí. 
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V roce 2012 započala rekonstrukce elektroinstalace celé budovy, která již 
byla v havarijním stavu. Tuto rekonstrukci bylo možné začít díky finančním 
prostředkům z Tříkrálové sbírky, jejichž poměrnou část může na základě 
projektů Oblastní charita Kroměříž využít pro zkvalitnění svých sociálních 
služeb.

Touto cestou velmi děkujeme všem spolupracujícím institucím za vstřícnou 
spolupráci a především dárcům ať již drobných finančních či materiálních 
darů pro toto zařízení. 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
(služba poskytovaná dle zákona č. 108/2006 Sb., §65 )

Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi jsou terénní, popřípadě 
ambulantní sociální služby poskytované rodině s dítětem/dětmi, jejichž 
vývoj je v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace ohrožen 
a jejichž rodiče ji nedokáží sami bez pomoci překonat. 
Terénní služba je určena pro rodiny, případně samotné matky s dětmi  
v regionu kroměřížska.

Poslání a cíle:
Posláním Sociálně aktivizačních služeb je pomoc a podpora rodinám 
s dětmi v nepříznivé sociální situaci. Tato pomoc a podpora směřuje  
k obnově narušených funkcí a nezávislosti rodin na systémech pomoci, 
přebrání větší zodpovědnosti za sebe a svou rodinu s respektem k jejich 
individuálním schopnostem a možnostem.
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Cílem je:
 pomoc rodičům osvojení takových dovedností, schopností a stereotypů, 

které jim umožní využívat vlastní zdroje a možnosti, aniž by ohrožovali 
zdravý vývoj dítěte/tí,

 snížení  závislosti  rodin na systémech sociální pomoci, posílení jejich 
kompetencí při jednání s různými institucemi, posílení jejich schopností 
účelně hospodařit s přijatelnými prostředky,

 posílení spolupráce se zainteresovanými institucemi.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 18 let v nepříznivé sociální 
situaci v ORP Kroměříž.

Poskytované služby:
Jedná se o individuální práci s rodinami, případně samotnými rodiči s dětmi 
ambulantní nebo terénní formou dle jejich aktuálních potřeb a požadavků. 
Jde o následující služby:

1. Poskytování základního sociálního poradenství, popřípadě 
zprostředkování kontaktu na jiné odborníky. 

2. Pomoc při získávání základních sociálních návyků a dovedností 
rodiny i dítěte: 

 podpora vztahů rodičů a dítěte/dětí a nácvik péče o dítě – metoda 
VTI (užívání vhodných komunikačních a výchovných metod), 
společná činnost dětí a rodičů, pravidelná strava, hygienické 
návyky, denní režim dětí, příprava do školy, kontrola docházení 
dětí do školy, pravidelná zdravotnická péče dětí apod. 

 pomoc při zajišťování chodu domácnosti (udržování pořádku, 
finanční hospodaření,…).

3.   Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 pracovně výchovná činnost s dětmi a jejich rodiči,
 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 

schopností u rodičů a dětí, 
 zajišťování podmínek pro společensky přijatelné volnočasové 

aktivity (kroužky, společné akce).
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4.  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím (pomoc při vyřizování sociálních 
dávek, jednání s úřady, při obnovení nebo upevnění kontaktu 
s rodinou). 

Zásady poskytovaných služeb:

Služby jsou poskytovány na základě:
- respektování důstojnosti, individuálních potřeb, cílů a schopností 

každého jedince, 
- důvěry, partnerství a možnosti volby, 
- podpory všech aktivit uživatelů, které vedou k řešení jejich tíživé 

životní situace,
- týmové spolupráce pracovníků a dalších institucí.

V roce 2012 však došlo, díky těžké finanční situaci a nedostačujícím 
dotacím pro provoz, ke zrušení této sociální služby a to k 31. 5. 2012. Do 
tohoto data službu využilo 42 klientů.
Velký dík patří všem, kteří se na fungování této služby podíleli, ať již 
přímou prací, spoluprací či podporou. 

46



Oblastní charita Kroměříž
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Kontakt:
Cetechovice 71, 768 02 Zdounky
Tel. : 573 368 071, 573 333 257
Mobil vedoucí CHDPS: 731 604 573
Mobil sociální pracovnice: 731 103 945
E-mail: chdps.cetechovice@kromeriz.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Alena Perglová
Zástupkyně: Lenka Lišková

Domov se zvláštním režimem

Posláním Charitního domu 
pokojného stáří v Cetechovicích je 
poskytovat podporu, pomoc a péči 
lidem trpícím demencí, která jim 
umožní prožít pokojné a důstojné 
stáří. Stáří ve kterém pocítí, že si 
je naše společnost
prostřednictvím poskytované 
sociální služby – domov se 
zvláštním režimem, váží a ctí pro 
jejich práci a životní zkušenosti. 
Charitní dům pokojného stáří se nachází nedaleko od Kroměříže (cca 20 
km), v malebné obci Cetechovice. Pro sociální službu  domov se zvláštním 
režimem je určeno 38 lůžek. Služba je určena osobám a seniorům (od 50 
let až nad 80 let), kteří v důsledku nemoci mají sníženou soběstačnost 
a jejich situace vyžaduje pravidelnou podporu a  pomoc  jiné osoby. Péče  
o seniory s převážně Alzheimerovou nemocí je prováděna v nepřetržitém 
provozu.

Specifické principy služby:
 respekt a úcta k lidské důstojnosti,
 individuální nastavení služby podle potřeb a zdravotního stavu 

uživatele služby,
 dodržování posloupnosti podpora –pomoc – péče,
 práce odborně vyškoleného týmu pracovníků,
 zvyšování kvality služeb prostřednictvím průběžného vzdělávání 

pracovního týmu,
 komplexnost sociální služby, která vychází z individuálních potřeb 

uživatelů a tím pomáhá udržet určitou míru soběstačnosti.
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Charitní dům 
pokojného stáří 

Cetechovice



Cíl 
1. Prožívat a žít stáří s ohledem na individuální možnosti a potřeby 

v respektujícím a bezpečném prostředí.
2. Nabídnout lidem s demencí přátelské a příjemné prostředí jako 

alternativu častých  pobytů v různých zdravotnických zařízeních.
3. Podporovat  a zachovat soběstačnost uživatelů s ohledem  na 

jejich zdravotní stav v součinnosti s individuálními plány a cíli 
spolupráce.

4. Udržovat spolupráci s rodinou a povzbuzovat další společenské 
vztahy.

5. Nastavit takové podmínky života v zařízení, které budou 
v dostupné míře kopírovat životní rytmus každého uživatele.

Statistika 2012
V roce 2012 bylo přijato 13 klientů, sociální službu – domov se   zvláštním 
režimem ukončilo celkem 15 klientů. Celkový počet klientů za rok 2012, 
kterým jsme poskytli sociální službu  - domov se zvláštním režimem byl 50.
Sociální pracovnice uskutečnily a zapsaly 813 kontaktů a 1158 
intervencí.
Využití našich 38 lůžek pro sociální službu – domov se zvláštním režimem 
činilo 97,01%.

Odlehčovací služba
Služba je určena dospělým osobám, které z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost 
a potřebují pomoc jiné osoby. Běžně je o ně pečováno v domácím 
prostředí, ale z důvodů léčby či odpočinku rodinných pečovatelů potřebují
dočasné krátkodobé umístění v pobytovém zařízení. Odlehčovací služba je 
poskytována od 1 měsíce po  dobu nejdéle  6 měsíců. Pro tuto sociální 
službu jsou vyčleněna 4 lůžka, kde se o seniory pečuje v nepřetržitém 
provozu.

Specifické principy služby:
 respekt a úcta k lidské  důstojnosti,
 individuální nastavení služby podle potřeb a zdravotního stavu 

uživatele,
 návaznost na domácí péči, minimalizace negativních změn 

způsobených pobytem v ústavním zařízení,
 dodržování Kodexu Charity ČR.
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Cíl
1. Prostřednictvím pobytové služby zajistit  dočasnou péči osobám, které 
z důvodu věku, chronické nemoci  nebo zdravotního postižení mají 
sníženou soběstačnost a péči o ně je běžně zajišťována v jejich přirozeném 
prostředí.
 2. Zajistit rodinným pečovatelům prostor pro vlastní léčbu, relaxaci 
a odpočinek po nezbytně nutnou dobu. 

Statistika 2012
V roce 2012 bylo přijato 14 klientů, sociální službu – odlehčovací službu
ukončilo celkem 15 klientů. Celkový počet klientů za rok 2012, kterým 
jsme poskytli sociální službu  - odlehčovací služba bylo  18. Sociální 
pracovnice uskutečnily a zapsaly 238 kontaktů a 228 intervencí. Využití 
4 lůžek pro sociální službu –  odlehčovací služba činilo 81,63 %.

Oblastní charita Kroměříž
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Kontakt:
Komenského nám. 31, 768 11 Chropyně
Předseda: Pavel Rozsypálek

Adopce na dálku:
Již po dobu 10 let se Farní Charita Chropyně zapojuje do projektu „Adopce 
na dálku“ pro ukrajinské děti. 

Tříkrálová sbírka:
V letošním roce se celkem vybralo: 139 493 Kč.
V jednotlivých obcích:

Břest 27 687 Kč
Chropyně 63 574 Kč
Kyselovice 10 047 Kč
Plešivec   5 016 Kč
Zářičí 13 161 Kč
Žalkovice 20 008 Kč

Všem malým i velkým koledníkům a vedoucím patří velký dík za jejich 
obětavost a námahu. Jako odměnu pro koledníky připravila farní Charita
Chropyně občerstvení a společenské hry.

Humanitární sbírka: 

Ve spolupráci s Diakonií Broumov,
pořádáme dvakrát ročně 
humanitárních sbírku oblečení, 
domácích spotřebičů, batohů, dek 
a přikrývek. 

                   

Oblastní charita Kroměříž
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Farní Charita 
Chropyně Kontakt:

Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Tel.: 573 343 648
Mobil: 737 630 670
E-mail: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz
Koordinátor Tříkrálové sbírky: Mgr. Josef Šebestík

Výsledky TS 2012

Obce: 332 138 Kč
Město Kroměříž: 230 301 Kč
Celková sbírka činní: 562 439 Kč

Z celkové částky Oblastní charita Kroměříž získala 58% tj. 326 214 Kč.

Částka byla použita následovně:
50 000  Kč na přímou pomoc rodinám a lidem v nouzi.
88 000  Kč na zakoupení kompenzačních pomůcek pro uživatele Charitního 

domu pokojného stáří v Cetechovicích.
90 000 Kč „Bezpečné světlo“ na kompletní rekonstrukci elektroinstalace 

bytů v Charitním Azylového domu pro matky s dětmi a ženy 
v tísni.

10 000 Kč  na zakoupení termojídlonosičů do Charitní Pečovatelské služby 
k pronájmu tělesně postiženým uživatelům.

58 000 Kč na zajištění materiálního vybavení pro aktivizační činnosti pro 
uživatele s chronickým duševním onemocněním v Charitním 
domě Sociální rehabilitace Zahrada. 

30 000 Kč na vybudování sprchového koutu pro uživatele v Charitním 
domě Sociální rehabilitace Zahrada. 

Děkujeme Vám, všem dárcům a všem 
Tříkrálovým účastníkům, kteří jste se 
jakýmkoliv  způsobem podíleli na Tříkrálové 
sbírce v roce 2012. S Vámi se nám daří 
charitní dílo kvalitněji rozvíjet.

Děkujeme, že pomáháte spolu s námi!

Oblastní charita Kroměříž
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Tříkrálová 
sbírka 2012



Už po čtvrté se uskutečnila Postní almužna
v Kroměřížském děkanátu se konala na 25
místech. Celková  částka činila 98 434 Kč. 
Byla použita na pomoc člověku v nouzi, na 
zakoupení kompenzačních pomůcek, na psychicky nemocné uživatele 
a některé farnosti finančně pomohly řeholním sestrám svatého Vincence de 
Paul. 
Oblastní charita Kroměříž děkuje všem, kteří tímto způsobem 
pomohli.

Výsledky Postní almužny za rok 2012 z farností děkanátu 
Kroměříž

Farnost Částka
Břest 4500
Cetechovice 1131
Hoštice 1996
Hradisko 4649
Chropyně 3500
Chvalnov 2362
Koryčany 6245
Kyselovice 900
Litenčice 1554
Milovice 1446
Morkovice 4060
Pačlavice 2161
Panny Marie 12084
Počenice 2655
Prasklice 1749
Rataje 4504
Roštín 1151
Střílky 2588
Sv. Mořice 23397
Těšnovice 3145
Věžky 544
Zborovice 1366
Zdounky 3615
Zlámanka 2012
Zlobice 1720
Žalkovice 3400
Celkem 98434

Oblastní charita Kroměříž
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Postní 
almužna 2012

Vyúčtování za rok 2012 - příjmy a výdaje organizace

 celé   Kč
            celé   

Kč

Hospodářský výsledek: -496 700

PŘÍJMY CELKEM : 35 048 710 VÝDAJE CELKEM : 35 545 410
Tržby za výkony a zboží 
CELKEM 13 032 578

Spotřebované nákupy 
CELKEM 3 553 112

Za vlastní výrobky 0 DHM (do 40.tis.) 525 802

Od zdravotních pojišťoven 2 071 960 Ostatní materiál 3 027 310

Za služby klientům doma 796 134
Za služby klientům v 
zařízeních 9 674 065 Energie (elektřina,plyn,voda) 2 171 338
Individuální projekty 
Azylového domu 362 614 Pohonné hmoty (PHM) 367 216
Ostatní příjmy z prodeje 
služeb 127 805

Prodané zboží - Charitní 
prodejna 23 414

Tržby za zboží - Charitní 
prodejna 21 500
Provozní dotace 
CELKEM: 18 272 274 Služby CELKEM 1 646 934

MPSV-státní rozpočet 12 936 000 Opravy a udržování 370 443

RVKPP+MZ-státní rozpočet 820 000 Cestovné 80 200

Zlínský kraj 430 000 Semináře a školení 222 311

Město Kroměříž 515 000 Nájem 269 434

Dotace ESF,SR 3 254 774 Náklady na reprezentaci 11 943

Ostatní dotace 316 500 Ostatní služby 692 603
Tržby z prodeje majetku 
CELKEM 0

Osobní náklady CELKEM 25 506 708
Příspěvky,dary,sbírky 
CELKEM 732 831 Mzdové náklady - hrubé mzdy 19 020 924

Přijaté příspěvky 125 297 Zákonné sociální a zdrav.pojištění 6 409 201
Dary -
organizace,jednotlivci 281 534 Ostatní zákonné náklady 76 583

Příspěvek TKS 326 000

Daně a poplatky CELKEM 32 476

Pokuty a penále CELKEM 26 575

Odpisy HIM Celkem 2 086 287
Jiné výnosy - krytí 
odpisů 1 966 723

Poskytnuté příspěvky a dary 
CELKEM 70 208

Ostatní příjmy        1 022 804 Ostatní výdaje 61 142
Tříkrálova sbírka-
vykoledováno 562 439
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Oblastní charita Kroměříž děkuje všem donátorům 
i dárcům, kteří přispěli v roce 2012 jakýmkoliv 
způsobem na činnost organizace. Děkujeme všem i neuvedeným 
dobrodincům, kteří podporují naši činnost.

Podpořeno z Programu švýcarsko – české spolupráce
 Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged 
European Union                
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Poděkování

Města a Obce:
Město Kroměříž
Město Hulín
Město Morkovice –
Slížany
Město Holešov
Město Bystřice pod 
Hostýnem
Město Chropyně
Obec Cetechovice
Obec Kvasice
Obec Lutopecny

Instituce a nadace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Zlínský kraj
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Úřad práce Zlín
Arcibiskupství Olomoucké

Firmy:
Pan Mynář Petr
fg FORTE, s.r.o.
Dvouletá Jitka 
/lékárna/
ITC
UH audit
Medizone, s.r.o.
Topek, s.r.o.
Zimní stadion 
Kroměříž

Jednotlivci:
Pan Vašák Libor
Pan Drábek Alois
Pan Krejčí Jan
Paní Chviliková Marie
Paní Malíková Irena
Paní Valerová Kateřina

Římskokatolická farnost 
Panny Marie Kroměříž
Kongregace milosrdných 
sester svatého Vincence de 
Paul



 Tříkrálové bruslení Žehnání charitních vozidel

  Mše svatá za Charitu

Konference k Mezinárodnímu 
dni boje proti drogám

Tříkrálová sbírka

Mikulášská nadílka

OBLASTNÍ CHARITA KROMĚŘÍŽ

  

http://www.uir.cz/obec/589039/Strilky
http://www.uir.cz/obec/589039/Strilky

