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Kde sídlí naše střediska?

Sociální rehabilitace Zahrada
Na Kopečku 1480/4, Kroměříž

Azylový dům pro ženy  a 
matky s dětmi
Havlíčkova 2995, Kroměříž

Charitní dům pokojného stáří 
Cetechovice 71, Zdounky

Charitní pečovatelská služba, 
Malý Val 1552, Kroměříž
 /od 1. 7. 2014/

Oblastní charita Kroměříž, 
Ztracená 63,
Ředitelství,
Charitní ošetřovatelská 
služba
Kontaktní centrum Plus
Osobní asistence
Sociální poradna
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Úvodní slovo paní ředitelky

Vážení přátelé, vítám Vás u stránek Výroční 
zprávy Oblastní charity Kroměříž za rok 2013. 
I nyní jsme pro Vás připravili mnoho 
zajímavých informací, údajů a statistik o naší 
činnosti v loňském roce.

Rok 2013 byl rokem velmi významným. 
V předchozím roce  -  v roce 2012 -  jsme měli 
velmi nízké dotace na Azylový dům pro ženy a 
matky s dětmi. V roce 2013 jsme opět řešili 
velmi vážný finanční problém, a to nízké 
dotace na Charitní dům pokojného stáří (osoby trpící Alzheimerovou 
chorobou). Otázka, na kterou nemáme odpověď: bude někdy „státní 
rozpočet“ myslet na adekvátní dotace pro poskytovatele sociálních služeb, 
nebo je to jistý způsob selekce sociálních služeb, byť v regionu potřebných 
a žádaných? Opravdu je tak nemožné naplánovat míru finanční podpory, 
která je přiměřená k reálné existenci (upřesním: přežití) sociálních služeb 
zahrnutých ve střednědobém plánu příslušného kraje a obce?
Nakonec vše alespoň trochu dopadlo dobře a rok 2013 i Charitní dům 
pokojného stáří přežil, ačkoli zaměstnanci Charity toto pocítili na svém 
mzdovém ohodnocení a šetření se zobrazilo jak ve vybavení, tak v rozvoji 
služeb.
Dalším důležitým mezníkem bylo ukončení projektu „Život za plotem“, 
který byl 2,5 roku financován z ESF OP LZZ. Zda li bude projekt zahrnut do 
financování v roce 2014 – to je velká neznámá. V době psaní tohoto 
úvodního slova již víme, že na Sociální rehabilitaci Zahradu, resp. 
pokračující projekt „Život za plotem“, nemá služba v dotačním období pro 
rok 2014 ani na mzdové náklady zaměstnanců ve směnném provozu.
Vážení přátelé, chtěla bych zde poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na 
Tříkrálové sbírce. Tříkrálová sbírka je velmi významný zdroj finančních 
prostředků pro rozvoj sociálních služeb a pro pomoc lidem nacházející se 
v nouzi. Z prostředků Tříkrálové sbírky v roce 2013 se mohla dokončit 
dvouletá rekonstrukce elektroinstalace Azylového domu pro ženy a matky 
s dětmi. Velmi děkujeme všem účastníkům a dárcům Tříkrálové sbírky 
a rovněž firmám, které se na financování opravy podílely.
Děkuji všem uživatelům za Vaši důvěru a že nadále využíváte naše služby. 
Chápu, že Vaše finanční spoluúčast je pro Vás a Vaše rodiny velmi 
zatěžující. Žel, i Vaši finanční spoluúčast určuje daná vyhláška, kterou se 
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musíme řídit. Vždy je ale možné bavit se o alternativách, jak 
spolupracovat.
Děkuji Vám a přeji Vám, aby Vám bylo natolik lépe, abyste naše služby 
nemuseli využívat. A pokud už je nutné využít služeb Oblastní charity 
Kroměříž, přeji Vám, abychom spolu navázali příjemný profesionální vztah, 
který bude respektovat Vaše potřeby a možnosti. 
Také bych chtěla poděkovat všem pracovníkům Oblastní charity Kroměříž 
a jejich rodinným příslušníkům. Děkuji pracovníkům za Vaše vysoké 
pracovní nasazení, Vaši obětavost a laskavou péči. A Vašim rodinným 
příslušníkům děkuji za ohled a respekt k tomu, že si uvědomují, že Vaše 
práce v Charitě je práce nesmírně vysilující a mnohdy bez časového 
omezení. Bez Vás všech by nebylo možné pomáhat. Ačkoli byl loňský rok 
pro Vás všechny velmi těžký a mzdové ohodnocení neodpovídalo 
náročnosti Vaší práce, vězte, že jsem se svým týmem celý rok pracovala na 
tom, aby Vaše služba, ve které pracujete, mohla pokračovat. 

Děkuji také kněžím, že na nás v děkanátu myslí. Bez Vaší aktivní podpory 
by Charitní dílo nemohlo pokračovat. Na Vaší podpoře stojí úspěch dobré 
spolupráce a rovněž výsledek výnosu Tříkrálové sbírky a Postní almužny 
(kterou zpětně můžete využít ve své farnosti). Těším se opět v novém 
roce, že se určitě společně všichni sejdeme a zhodnotíme potřeby regionu 
a další možnosti spolupráce.

Jaké máme nové plány? Jednoznačně je vždy prioritou udržení stávajícího 
spektra sociálních služeb. Jak jsem již přednesla, bojujeme za přežití 
Sociální rehabilitace Zahrady, která v následujícím roce 2014 přechází pod 
financování MPSV ČR. V březnu 2014 ukončujeme projekt „Spolu to 
zvládneme“ při Osobní asistenci, financovaný z Nadace Partnerství. Nadále 
budeme pokračovat v projektu „Doma je doma“ (rozvoj Charitní 
pečovatelské služby), rovněž financovaný od uvedené nadace. S tím souvisí 
také probíhající „Svépomocné skupiny“ pro pečující osoby, které pořádá 
Charitní pečovatelská služba. Také za zmínku stojí nové plány Kontaktního 
centra Plus, které také plánuje pořádání svépomocných skupin pro rodinné 
příslušníky uživatelů návykových látek. Těšíme se na jejich „svépomocku“ 
v druhé polovině roku 2014.

Také již víme, že na Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi dojde ke 
změně vedoucí. Paní A. Přikrylové děkujeme za její dlouholeté obětavé 
nasazení a přejeme jí hodně úspěchů v novém zaměstnání.

Nemile se na financování charitních služeb a také na pohledu na naše 
služby začíná zobrazovat plánované majetkové narovnání s církvemi. Často 
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je tento jev provázen neporozuměním a nedostatkem informací. Je mou 
povinností Vám sdělit, jak se Římskokatolická církev podílí na financování 
charitních služeb. Arcibiskupství olomoucké hradí mzdy pastoračních 
asistentů, což v Charitách Arcidiecéze olomoucké činí cca 5 mil. Kč. 
I v Oblastní charitě Kroměříž pracuje pastorační asistent, který pomáhá 
nejen uživatelům služeb, ale i pracovníkům Charity. Další zdroj příjmů, 
který nám Olomoucké arcibiskupství umožňuje, je organizace Tříkrálové 
sbírky, na které se Vy aktivně podílíte. Za zmínku také stojí Postní almužna, 
která probíhá ve Vašich kostelích v postní době. Přestože to není částka 
pro charitní služby, je to obnos určený pro farní pomoc, při které může 
Charita vypomoci. 

Také je nutné zmínit podporu zřizovatele v tom smyslu, že je možné si 
v počátku roku, kdy nejsou finanční prostředky (první finanční dotace 
přicházení na účet na konci března či počátku dubna) bezúplatně vypůjčit 
od Arcidiecézní charity Olomouc částku na přežití prvních tří měsíců roku. 
V roce 2013 jsme si bezúplatně vypůjčili 2 700 000 Kč na mzdy 
zaměstnancům Charity v počátku roku. Tuto částku jsme po příchodu 
dotací Arcidiecézní charitě Olomouc vrátili. (Pro upřesnění vysvětluji, že 
Arcidiecézní charita Olomouc je zřízeným orgánem Olomouckého 
arcibiskupství, a má na starosti metodické a kontrolní vedení pro Charity.)

Z Tříkrálové sbírky je také vytvořen krizový fond, který je poskytnut jako 
nenávratná pomoc tam, kde hrozí ukončení některé služby z důvodů 
odmítnutí financování MPSV ČR nebo příslušného kraje. 
Spojení Charit v Olomoucké arcidiecézi s sebou také přináší výhodu 
levných nákupů energií a dalších komodit v rámci velkých subdodávek pro 
všechny Charity.

Děkuji vám za Vaši přízeň a těším se na další spolupráci. 
Přeji Vám vše dobré, pokoj a dobro
                                                                                                                                   
Anna Valachová



- 6 -

Slovo předsedy Charitní rady Oblastní charity Kroměříž

Milí čtenáři výroční zprávy. V roce 2013 už uplynulo 21 
let, kdy Oblastní charita Kroměříž poskytuje své služby 
obyvatelům Kroměříže a přilehlých obcí. 
Zaměstnání v sociální nebo zdravotní oblasti je práce 
krásná, ale náročná a vyčerpávající. Člověk pracující 
v Charitě musí často vydržet nejednu improvizaci a 
obtíž plynoucí z  vícezdrojového získávání prostředků 
na provoz, služby, investice i zaměstnance. Další obtíže 
mohou plynout z toho, že lidé, jimž je služba Charity 
určena, mají často mylné představy o možnostech 
Charity a o tom, jak nelehce se shánějí prostředky na 
její fungování. Často ani nechápou jak velký význam má skutečnost, že se 
klient má, pokud je to opravdu možné, podílet alespoň částečně na úhradě 
nákladů, které jsou s výkonem sociální a jiné práce spojeny. Ke zvládání 
toho všeho potřebuje zaměstnanec charity potřebný nadhled, schopnost 
individuálně komunikovat s klientem a oporu u svých nadřízených. Dobré 
mezilidské vztahy mezi pracovníky charity souvisí s dobrým vedením. To se 
může projevovat vzájemnou důvěrou, vzájemným respektem a uznáním 
práce toho druhého. Přece jen je povětšinou práce v sociálních 
a zdravotních službách práce týmová. Když jeden udělá chybu, odnese to 
celý tým. Stejně tak když se povede dobré dílo jednomu zaměstnanci nebo 
určité skupině, dopadá příznivé hodnocení na všechny, kdo jsou s Charitou 
spojeni a spojováni, tedy i na samotnou katolickou Církev. Protože je 
charita jedním ze tří základních projevů života Církve, náležitě by si měl 
vážit každý člen církve, laik nebo duchovní, práce těch, kteří stojí při 
pomoci bližnímu v rámci organizované pomoci v první linii.
Ať je člověk, který pracuje v charitě věřící křesťan, osoba sympatizující 
s některými prvky křesťanství nebo člověk, který sdílí jiné pojetí životních 
hodnot, může spokojeně vykonávat svou práci jen ten, kdo umí čerpat a ví, 
kde se občerstvit. Zmíním jen některé zdroje, které, pokud z nich umíme 
čerpat, nám pomáhají přežít nebo lepé prožít nejednu těžkou situaci, která 
nás během roku může potkat. Pokud člověk zvládá umění rekreace neboli 
obnovy sebe sama, svých sil, má každodenní schopnost načerpat vše 
potřebné u pramene, může vykonávat úspěšně a spokojeně a hlavně 
dlouhodoběji své poslání v Charitě. K jedné z nejdůležitějších aktivit 
člověka, která obnovuje jeho síly, je spánek. Další obnovující silou je 
pravidelnost. Pravidelnost spánku, přísunu jídla, tekutin, střídání rytmu 
práce a odpočinku. Není ani tak důležitá délka spánku, množství jídla atp. 
jako jejich pravidelnost. Pro dosažení cíle je často důležitější vytrvalost
než schvácené spěchání. 
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Jsou sice situace, kdy člověk musí zabrat a zůstat v práci déle, ale nemělo 
by se to stát pravidlem. Vyčerpání a přetažení z předešlého dne ovlivňuje 
kvalitu toho, co dělám den následující. Dalším zdrojem, který obnovuje 
sílu, fantazii a kreativitu jsou zájmy a koníčky, kterým se člověk věnuje 
ve svém volném čase. Není nutné, aby byly kdovíjak finančně náročné, ale 
měly by nám umožnit na chvíli zapomenout na to, že vše co děláme, jsou 
povinnosti. U koníčků a zálib je bezvadné, že můžeme ve svém volnu dělat 
také věci, které nemusíme, ale chceme a rozhodli jsme se pro ně 
svobodně.  Osvobození z řetězů slova musím má potom velký vliv i na 
přístup k naší práci, protože to záleží opravdu na úhlu pohledu: spoustu 
úkolů v práci můžeme přijmout s tím, že už je nevnímáme jako něco co 
musíme, jako něco, co nás pohlcuje. Je lepší, když vládneme my práci, než 
když práce vládne nám. No a poslední zdroj, který jsem chtěl zmínit, jsou 
přátelé. Bez nich se člověk nedokáže ani pořádně poznat, a tedy ani mít 
pravdivě rád. Pak stěží může mít rád ty, ke kterým je v rámci svého 
zaměstnání poslán. Opravdoví přátelé mají schopnost nastavit nám zrcadlo 
poznání sebe sama takovým způsobem, že si sice svoje omezení 
uvědomíme, ale nezoufáme nad sebou.

Přeji všem zaměstnancům Oblastní charity Kroměříž, aby si nad sebou ani 
nad nikým ani ničím jiným v roce 2014 nezoufali, aby se jim dařilo 
pravidelně obnovovat své síly tak, aby i v roce 2014 mohli v průběhu 
pracovní doby poctivě dávat sebe sama – svůj um, svůj čas ve prospěch 
těch, kdo se s důvěrou obrátí na Charitu. Určitě se nám společně podaří 
zvládnout všechny obtíže, které nepochybně přijdou. Budou příležitostí, 
která má prověřit naši vytrvalost a další dary a schopnosti, které člověk 
pracující v sociální oblasti, kde denně vytváří a obnovuje lidské vztahy, 
potřebuje. 

Mgr. Vít Peštuka
předseda Charitní rady Oblastní charity Kroměříž
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Slovo otce děkana

Chceme-li shrnout činnost za uplynulý rok neobejdeme se bez čísel 
a statistik. Přitom si uvědomujeme, že zvláště služba v sociální oblasti 
obsahuje mnohem víc, než to, co můžeme vyjádřit čísly. 

Pracovníci charity rozvíjejí sociální služby a snaží se sloužit 
potřebným lidem. Ve své práci se inspirují křesťanským poselstvím 
o důstojnosti každého člověka před Bohem a obětavou láskou v duchu 
Kristova evangelia. 

Chci podtrhnout to, co je skryté mezi řádky textu této výroční 
zprávy, a poděkovat všem pracovníkům Oblastní charity Kroměříž za 
obětavou službu bližním, za každý postoj trpělivosti, laskavosti 
a milosrdenství. Zkrátka za to vše, co zůstává skryté, ale co probouzí 
v srdcích nemocných a trpících jiskřičku naděje a odvahy jít dál. 

Vyprošuji všem pracovníkům charity od Boha potřebné dary, sílu 
a vytrvalost v dobrém.

P. Josef Lambor
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Struktura organizace

Charitní ošetřovatelská služba

Charitní pečovatelská služba

Azylové dům pro ženy a matky s dětmi

Kontaktní centrum Plus

 Osobní asistence

Sociální rehabilitace Zahrada

Charita Chropyně

Ekonomický úsek

Sociální poradna

Charitní dům pokojného stáří -
Cetechovice

Kont. a poradenské centrum
Plus

Terénní program Plus

Domov se zvláštním režimem

OBLASTNÍ CHARITA KROMĚŘÍŽ - ŘEDITELKA

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC 

    Charita ČR

Projekt: „Spolu to zvládneme“

Odlehčovací služba

Projekt: „Život za plotem“ 

Projekt: „Doma je doma“
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Základní údaje

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. 2013   celkem 90
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Oblastní charitu Kroměříž zastupuje ředitelka Mgr. Anna Valachová, DiS., 
statutární zástupce organizace, jmenovaná olomouckým arcibiskupem.
Její závažná rozhodnutí jsou podmíněna souhlasem nezávislého poradního 
orgánu Oblastní charity Kroměříž - Charitní rady. Členy Charitní rady 
jmenuje prezident Arcidiecézní charity Olomouc. Výběr členů Charitní rady 
navrhuje příslušný děkan. Orgánem Charitní rady je pak Revizní komise. 
Členy Revizní komise si volí Charitní rada. 

     

    

Mnoho lidí na světě zoufale
touží po kousku chleba; ale
mnohem více je těch, kdo

zoufale touží po malém
kousku lásky.

Blahoslavená Matka Tereza – patronka Oblastní charity Kroměříž
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Kontakt:
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž          
Tel:      573 342 911
Mobil:   733 755 842
E-mail: chos@kromeriz.charita.cz
Vedoucí: Jitka Fučíková
Zástupkyně: Veronika Myšáková

Poslání Charitní  ošetřovatelské služby
Posláním Charitní  ošetřovatelské péče je starat se o nemocné v jejich 
domácím prostředí. Zdraví a samotná rekonvalescence a zlepšení psychické 
pohody probíhá pak rychleji.

Charitní ošetřovatelská služba:
Odborná ošetřovatelská péče musí být vždy indikována praktickým lékařem 
pro děti a dospělé, nebo ošetřujícím lékařem po hospitalizaci. Zdravotní 
péči zajišťují 3 registrované zdravotní sestry v domácnosti uživatelů,
umožňuje jim tak zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí. Zdravotní 
péče je zajištěna 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Spádové území zahrnuje 
město Kroměříž a celé Kroměřížsko. Ošetřovatelská péče je plně hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění.

Úkony ošetřovatelské zdravotní péče:
Kontrola fyziologických funkcí, odběry krve a jiného biologického materiálu, 
výtěry a stěry z ran, aplikace injekcí, opiátů, převazy dekubitů, 
pooperačních ran, bércových vředů, péče o permanentní katetry, cévkování 
žen, proplachování drénů, polohování pacientů, ošetřovatelská rehabilitace, 
edukace léčebného režimu, zácvik rodiny v péči o klienta v domácím 
prostředí.

Statistika za rok 2013

Počet ošetřených uživatelů                                                              290
Počet návštěv zdravotních sester                    5888
Počet lékařů, kteří indikovali domácí péči                                            38
Počet uživatelů, kteří využili kompenzační pomůcky                             73

Charitní ošetřovatelská služba
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Kontakt:
Adresa: Na Kopečku 1480, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 334 017
Mobil: 734 788 082
E-mail:zahrada@kromeriz.charita.cz,    
barbora.medkova@kromeriz.charita.cz
Vedoucí: Bc. Jitka Bittnerová
Zástupce vedoucí: 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 POSKYTOVANÉ 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.

Sociální rehabilitace Zahrada
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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.

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).

PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY

POBYTOVÁ SLUŽBA 
provoz služby je nepřetržitý

TERÉNNÍ SLUŽBA
je poskytována od pondělí do pátku v době od 13:00 do 16:00 hodin

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ

Služba Sociální rehabilitace Zahrada je určena lidem: 

 s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz nebo 
z okruhu afektivních poruch,

 ve věku 18 až 64 let,
 jejichž zdravotní stav je stabilizovaný,
 jejichž cílem je samostatný život s minimální mírou podpory ze 

strany okolí.
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Službu nelze poskytnout lidem:

 kterým nebyla diagnostikována některá z výše uvedených diagnóz,
 lidem s mentálním postižením,
 lidem v akutní fázi psychotického onemocnění,
 lidem s akutní závislostí na alkoholu nebo jiných psychotropních 

látkách,
 lidem s těžkým tělesným postižením (vzhledem k bariérovosti 

objektu).

KAPACITA SLUŽBY, MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POBYTOVÁ SLUŽBA 
 sídlí na adrese Na Kopečku 1480/4, 767 01 Kroměříž a je 

poskytována uživatelům bez ohledu na jejich trvalé bydliště,
 kapacita je 16 lůžek.

TERÉNNÍ SLUŽBA
 je poskytována pouze na území města Kroměříž,
 mohou ji využívat 2 uživatelé v daný moment.

CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Služba je poskytována formou pobytovou a terénní.

POBYTOVÁ forma služby slouží k nácviku běžných dovedností potřebných 
pro samostatný život a poskytuje také podporu v udržení stabilizovaného 
zdravotního stavu. Cílem pobytové služby je aktivizace uživatelů 
a využití jejich zachovalých schopností tak, aby byli schopni samostatného 
bydlení a začlenění na trh práce.

TERÉNNÍ forma služby je určena jako podpora uživatelů, kteří přešli do 
samostatného bydlení a pro jeho zvládání potřebují podpořit v některých 
dovednostech běžného života.

DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V ROCE 2013
 prezentace služby pracovníky zařízení na oslavách 1150. výročí 

příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu na Velehradě,
 pořádání konference pod názvem „Ven z ulity“ na které vystoupil 

MUDr. Martin Hollý (ředitel PN Bohnice), MUDr. Petr Možný (ředitel 
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PN v Kroměříži), Mgr. Leona Martinková (zakladatelka projektu 
„Život za plotem“) aj.

 založeny internetové stránky http://zahrada-charita.webnode.cz/,
 spolupráce s o.s. Barbořice,
 ukončen projektu „Život za plotem“ – sociální rehabilitace osob 

s chronickým duševním onemocněním CZ.1.04/3.1.02/67.00024, 
k 31.12. 2013.
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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: alena.perglova@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 principu posloupnosti  podpora –pomoc – péče,
▪ práce odborně vyškoleného týmu pracovníků,
▪ zvyšování kvality služeb prostřednictvím průběžného vzdělávání 
    pracovního týmu,
1. komplexnost sociální služby, která vychází z individuálních potřeb 

uživatelů a tím pomáhá udržet určitou míru soběstačnosti.

Charitní dům pokojného stáří
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Cíle služby
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  v roce 2013
 V roce 2013 bylo přijato 11 klientů, sociální službu – domov se   zvláštním 
režimem ukončilo celkem 10 klientů. 
Celkový počet klientů za rok 2013, kterým jsme poskytli soc. službu  -
domov se zvláštním režimem byl 46. Sociální pracovnice uskutečnily 
a zapsaly 706 kontaktů a 654 intervencí.
Využití našich 38 lůžek pro sociální službu – domov se zvláštním režimem 
činilo 99,05%.

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
1. respekt a úcta k lidské  důstojnosti,
2. individuální nastavení služby podle potřeb a zdravotního stavu 

uživatele,
3. návaznost na domácí péči, minimalizace negativních změn 

způsobených pobytem v ústavním zařízení,
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Cíle služby
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  po 
nezbytně nutnou dobu. 

Statistika 2013
 V roce 2013 bylo přijato 13 klientů, sociální službu – odlehčovací služba 
ukončilo celkem 14 klientů. Celkový počet klientů za rok 2013, kterým 
jsme poskytli sociální službu  - odlehčovací služba bylo  16. Sociální 
pracovnice uskutečnily a zapsaly 288 kontaktů a 234 intervencí. Využití 
4 lůžek pro sociální službu –  odlehčovací služba činilo 84 %.
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Kontakt:
Havlíčkova 2995, 767 01  Kroměříž
Tel.: 573 335 528, 737 028 054
Email: azylovy.dum@kromeriz.charita.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. Alena Přikrylová, DiS.
Zástupce vedoucí: Bc. Zdeňka Krejčířová

Základní údaje
Charitní dům poskytuje sociální službu azylového domu 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.

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.

Poslání a cíle služby
Posláním Azylového domu 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 
v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení a následné řešení jejich tíživé 
životní situace. 

Jednotlivé dílčí cíle:
 poskytnutí přechodného ubytování a pomoc při nalezení 

následného bydlení,
 zabezpečení základních životních potřeb,
 zajištění sociální a ekonomické stabilizace rodiny odpovídající její 

aktuální situaci,

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
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 poskytnutí individuální podpory pro využívání vlastních možností 
a schopností při péči o sebe, děti a domácnost,

 zvýšení znalostí klientek o svých zákonných právech 
a povinnostech,

 zajištění psychické stability,
 postupné zvyšování samostatnosti a nezávislosti na dané službě.

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.

Principy (zásady) poskytování služby

Služby jsou poskytovány na základě:
 Dodržování základních lidských práv a svobod, ochrany důstojnosti 

a dobrovolnosti.
 Důvěry a bezpečného prostředí (spolupráce pracovníka a klientky 

je založena na partnerství, respektu k jeho soukromí a pocitu 
bezpečí).

 Respektování individuálních potřeb, cílů a schopností klientů 
(služby jsou poskytovány s ohledem na danou konkrétní situaci 
klientky s respektem k jejím vlastním cílům, potřebám a aktuálním 
schopnostem).

 Podpory všech aktivit klientů, které vedou k řešení jejich tíživé 
životní situace (pracovníci se snaží, aby uživatel směřoval k řešení 
svých cílů s takovou pomocí, aby postupně docházelo ke zvyšování 
samostatnosti a nezávislosti).

 Kooperace - týmové spolupráce pracovníků Azylového domu 
a dalších institucí.

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

a) Poskytnutí ubytování:
 poskytnutí ubytování v samostatné bytové jednotce 

s kuchyňským koutem a sociálním zařízením,
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b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
▪ v případě akutní krizové potřeby zajištění základních potravin,
▪ zajištění podmínek pro přípravu stravy (samostatná kuchyňská 

linka s dvouplotýnkovým vařičem v bytové jednotce, společná 
kuchyňka),

▪ pomoc při přípravě stravy (poradenství nebo nácvik činností).

c) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí
 pomoc při vyřizování osobních dokladů a dávek sociálního 

zabezpečení, 
 pomoc při hledání zaměstnání, 
 pomoc při svěření dětí do péče a  rozvodovém řízení,
 pomoc při orientaci v zákonech a jednání s institucemi,
 pomoc při péči o děti a domácnost,
 základní sociální poradenství, poradenství v oblasti domácího 

násilí a sociálně-právní ochraně dětí,
 psychická podpora v tíživé situaci.

Fakultativní služby 
 zapůjčení literatury, možnost využít internet, 
 možnost využít automatickou pračku,
 využití materiální pomoci – šatník,
 možnost telefonování na pevnou linku v rámci ČR,
 možnost úschovy financí v kanceláři Azylového domu,
 volnočasové, vzdělávací aktivity, pracovní terapie pro ženy 

a matky s nezaopatřenými dětmi,
 sociálně-terapeutické aktivity.

Působnost a kapacita služby
Služby CHD jsou poskytovány přednostně pro zájemce ze
Zlínského kraje, dále dle kapacitních možností. Vždy však mají 
přednost oběti domácího násilí. Kapacita zařízení byla v tomto 
roce snížena z 26 bytových jednotek na 23 bytových jednotek. 
K tomuto kroku nás vedla evidence žádostí, kdy jsme měli stále 
několik žádostí matek s více dětmi a my jsme pro ně neměli 
dostatečnou kapacitu. Tudíž jsme dva menší byty spojili v jeden 
právě pro početnější rodiny. Druhý byt byl vyčleněn pro sociální 
pracovnice na přímou práci s klienty, aby měli vždy možnost 
jednání v naprostém soukromí.
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Speciální projekty
V rámci problematiky domácího násilí spolupracujeme již 8 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.

Statistika  a výstupy za rok 2013
V průběhu roku 2013 požádalo o sociální služby Azylového domu 
celkem 94 žadatelek. Z toho bylo odmítnuto 6 žadatelek z důvodů 
nespadání do cílové skupiny a  5 z kapacitních důvodů, 4 žadatelky se 
již nepodařilo znovu zkontaktovat. 37 žadatelek svou žádost stornovalo 
a 38 bylo přijato. 4 žadatelky zůstávaly v pořadníku do dalšího roku 
2014. 
Celkový počet přijatých klientek za rok 2013 byl 55. Z toho šlo o 26 
samotných žen a 29 matek s dětmi. Celkový počet dětí byl 53. 

V roce 2013 došlo ke změně názvu zařízení z Charitní dům – azylové 
ubytování pro matky s dětmi a ženy v tísni na Azylový dům pro ženy a 
matky s dětmi. K tomuto kroku jsme přistoupili pro větší 
transparentnost a dostupnost při vyhledávání na internetu. Došlo také 
k revizím poslání a cílů služby. Byla přijata jedna pracovnice na pozici 
sociální asistentky. V rámci zvyšování kvalifikace si jedna pracovnice 
dokončila VŠ a dvě jsou v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku.

V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce elektroinstalace a to díky 
příspěvku z Tříkrálové sbírky, jejichž poměrnou část může, na základě 
projektů, Oblastní charita Kroměříž využít pro zkvalitnění svých 
sociálních služeb a příspěvků od podnikatelských subjektů: MONT-
KOVO Břest, MPO Trade s.r.o., ZFP GROUP, a.s., EASY TRANS s.r.o., 
MaR Systéms, s.r.o., RGV a.s. a obce Břest. Také děkujeme za 
podporu firmě podlahy Zapletal.

Touto cestou velmi děkujeme všem spolupracujícím institucím za 
vstřícnou spolupráci a především dárcům ať již drobných finančních či 
materiálních darů pro toto zařízení. 
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Kontakt:
Adresa: Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
            Zákostelí 36, 768 02 Zdounky
Mobil: 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 je poskytnout lidem, kteří v důsledku věku, 
zdravotního postižení nebo omezení, potřebují pomoc či podporu při 
prožívání života navyklým způsobem, který je srovnatelný s běžným 
způsobem jejich vrstevníků. 

Osobní asistence je terénní službou poskytovanou v přirozeném prostředí 
osob, zejména v jejich domácnosti, ve městě Kroměříž a okolí do 20km 
a mikroregionech Koryčansko-Zdounecko a Morkovsko.

Cíle služby

1. s podporou nebo pomocí umožnit klientovi žít ve svém přirozeném 
prostředí,

2. pomoci zvládat běžné každodenní činnosti, které by klient dělal sám, 
kdyby mu v tom nebránilo postižení nebo věk,

3. podpořit soběstačnost a samostatnost klienta.

Cílová skupina
Služby jsou poskytovány osobám, které potřebují pomoc druhé osoby, a to 
zejména:
 osoby se zdravotním postižením od 4 let věku,
 senioři.

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,

Osobní asistence
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 osoby s poruchou autistického spektra.
 osoby s jiným zdravotním postižením,
 osoby s dlouhodobým či chronickým onemocněním.

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 

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

fyziologických, pocitu jistoty a bezpečí, pocitu přijetí, 
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:
2. Pomoc při osobní hygieně:
3. Pomoc při zajištění stravy:
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   4.   Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
   5.   Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
   6.   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

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

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

a) Doprava automobilem střediska (pochůzky, nákupy, doprovod 
klienta k lékaři, na úřad, ad.)

b) 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, 
sprchovací lůžko, antidekubitní matrace).

c) Nácvik užití kompenzačních pomůcek
d) Ukázka manipulace s imobilní osobou Pohotovostní 

asistence (služba na zavolání)
e) Využívání koncepcí reminiscence, validace, bazální stimulace, 

ergoterapie, kinestetická mobilizace, logopedická 
prevence a kognitivní rehabilitace při práci s klienty; toto není 
zpoplatněno.

f) Interaktivní program - pro žáky základních středních škol, pro 
zdravotně postižené a jejich rodinné příslušníky, pro osoby blízké,
pro seniory, pro obyvatele jednotlivých obcí a měst.
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Provozní doba

Kancelář 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 – 12.00, 12.30 - 16.30 hodin. V jiné dny 
telefonicky či e-mailem. Středisko se nachází v prvním patře budovy.
Službu Osobní asistence je možné využít na základě předem objednaných 
služeb 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Výjimkou je 
pohotovostní asistence, 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.

Statistika 2013
V roce 2013 bylo odslouženo 6112 hodin přímé péče. 
Počet klientů - 41.  
Za klienty jsme ujeli cca 42 000 km.
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Kontakt:
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 336 569
Mobil na vedoucího: 734 237 840
Mobil na terénní pracovníky: 737 929 332, 773 454 862
E-mail: kc.km@kromeriz.charita.cz, 
radovan.klabal@kromeriz.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Radovan Klabal
Zástupkyně pro Kontaktní a poradenské centrum Plus: Mgr. Jitka 
Zezulová
Zástupce pro Terénní program Plus: Mgr. Jan Zahradník

Kontaktní centrum Plus funguje pod Oblastní charitou již od roku 1999. 
Jedná se o jediné nízkoprahové zařízení terciární protidrogové prevence 
v okrese Kroměříž, které poskytuje sociální a poradenské služby 
uživatelům nealkoholových drog a osobám jim blízkým. V rámci 
Kontaktního centra Plus 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 2013 probíhala terénní práce v Kroměříži, 
Bystřici pod Hostýnem, Morkovicích – Slížanech, Holešově, 
Hulíně, Chropyni a v okolí těchto měst

Posláním Kontaktního centra Plus je ochrana veřejného zdraví před 
negativními důsledky užívání nelegálních návykových látek. Činnosti 
Kontaktního centra Plus jsou sekundárně prospěšné také osobám, 
které drogy neužívají. 

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.

Kontaktní centrum Plus
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V roce 2013 bylo zařízení v kontaktu s 394 klienty, z toho s 326
uživateli drog a 68 blízkými uživatelů drog (nejčastěji rodiče 
a partneři uživatelů drog), kteří využili poradenské služby 
zařízení. Celkový počet klientů centra – uživatelů drog se dlouhodobě 
pohybuje okolo 350 osob ročně.
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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 pohozených 
injekčních stříkaček. V roce 2013 bylo takto staženo z oběhu a následně 
bezpečně zlikvidováno celkem 32 054 ks injekčních setů. 
Mezi další služby zařízení patří především sociální a zdravotní 
poradenství, zprostředkování léčby závislosti, testování na 
infekční nemoci (hepatitidy B a C, vir HIV), pomoc při řešení 
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vztahů s rodinou, blízkými a samozřejmě také motivační práce 
s klienty a práce na změně životního stylu s výhledem abstinence.  

Pracovníci zařízení poskytli klientům centra celkem 396
poradenství/terapií a 5 461 odkazů na různá zařízení a služby (léčebná 
zařízení, kontaktní centra, terénní programy, testování na infekční nemoci, 
zdravotní a sociální služby apod.).

V rámci testování na vir HIV a hepatitidy B a C bylo provedeno 152 testů 
a otestováno 47 klientů a to včetně rodinných příslušníků uživatelů 
drog. 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 2013 byli pracovníci Kontaktního centra Plus
v kontaktu s 294 uživateli pervitinu (91% z celkového počtu klientů).
Mezi další užívané drogy patří surové opium 24 klientů – 7% a marihuana 
8 klientů – 2%.  

marihuana 
2%

surové 
opium 7%

pervitin 91%

V roce 2013 byl průměrný věk klientů 29,87 let. V roce 1999 byl
přitom 18,9 let. Za 14 let se tedy průměrný věk klientů Kontaktního centra 
Plus zvýšil o více než 10 let, což kopíruje celorepublikový trend stárnutí 
injekčních uživatelů drog. 
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Průměrný věk klientů Kontaktního centra Plus
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Tři čtvrtiny klientů Kontaktního centra Plus v Kroměříži tvoří muži, čtvrtinu 
ženy. Jedna třetina klientů (mužů i žen) má děti. Na většině klientů 
není patrné, že se jedná o injekční uživatele drog. Téměř polovina klientů 
je pracujících, 40% tvoří nezaměstnaní, zbylých cca 12% jsou pak ženy na 
mateřské dovolené, invalidní důchodci a studující.

Mezi další aktivity zařízení patří realizace přednáškových a preventivních 
programů. Touto formou jsme v roce 2013 provedli 25 přednášek či besed 
a oslovili jimi celkem 874 osob.

Projekty Kontaktní a poradenské centrum Plus i Terénní program Plus jsou 
certifikovanými službami. Certifikáty odborné způsobilosti byly uděleny 
Úřadem vlády ČR – Radou 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
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Terénní práce neprobíhá pouze v uvedených městech, ale také v blízkých 
obcích v okolí deklarovaných lokalit. 

Kontaktní centrum Plus uspořádalo dne 26.6.2013 v kině Nadsklepí 
v Kroměříži u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám již 
7. ročník konference. Tato akce proběhla pod záštitou radní 
Zlínského kraje Mgr. Taťány Valentové Nersesjan a své příspěvky 
na ní přednesli:

- Mgr. Petr Horyanský – Krajský úřad Zlínského kraje
- Bc.  Marika Pošvancová – o.s. Progressive Praha
- Mgr. et Mgr. Jan Zahradník – Kontaktní centrum Plus, Oblastní 

charita Kroměříž
- Aleš Termer  – o.s. Sananim, Praha
- Mgr. Ivana Sovadinová – Úsek sociálně právní ochrany dětí, 

Městský úřad Kroměříž
- Mgr. Radovan Klabal – Kontaktní centrum Plus, Oblastní charita 

Kroměříž

Konference se zúčastnilo cca 
125 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. 

Součástí akce byla 
i tématicky zaměřená 
výstava informací o drogové 
problematice, která byla od 
25. června do 8. července 
umístěna ve foyer Knihovny 
Kroměřížska.
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Kontakt:
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 333 405
Mobil: 731 462 662
E-mail: pecovatelska.sluzba@kromeriz.charita.cz
Vedoucí: Mgr. Romana Hejdová
Zástupce vedoucí: Mgr. Andrea Dittrichová – do 31. 8. 2013
následně: Alena Zapletalová, DiS.

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. Přitom 
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 našich návštěv.
Služby jsou poskytovány terénní formou – v domácnostech uživatelů, 
kterou vykonáváme na území města Kroměříže, blízkého okolí a v obci 
Kvasice. Ambulantní formu péče provádíme na středisku osobní hygieny 
v Kvasicích, kde nabízíme možnost koupání.
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. 

Charitní pečovatelská služba
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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. Podporujeme udržení stávajících sociálních vazeb (na rodinu, 
vrstevníky, sousedy...), odbourávání sociální izolovanosti.

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.

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 zdravotně postižených v našem 
okolí, hájíme jejich zájmy a práva; prezentujeme naši práci jako 
profesionální prestižní zaměstnání, o uživatelích se nevyjadřujeme 
hanlivě.
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Základní činnosti pečovatelské služby

Základní úkony:

 pomoc s osobní hygienou, koupání na lůžku, mytí vlasů, stříhání 
nehtů, 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, 

nákupy a pochůzky, praní a žehlení,
 doprovázení k lékaři, na úřady, instituce, do školy fakultativní 

činnosti,
▪ dohled, pronájem termojídlonosičů.

Provozní doba střediska v Kroměříži 

Po – Pá:  7:00 – 15:30; 17:00 – 19:00 - terén Kroměříž
So, Ne a svátky: 10:00 – 12:00; 18:00 – 19:00 - terén Kroměříž

Provozní doba střediska v Kvasicích

Po – Pá:   7:00 – 15:30 - terén Kvasice
Po, St a Pá: 10:00 – 11:00 – ambulantní forma Kvasice 

Dle potřeb uživatelů a provozních možností zajišťujeme služby i mimo 
pracovní dobu.

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 pro veřejnost
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.
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Na obou střediscích pravidelně pořádáme Den otevřených dveří
a v Kroměříži akci Petanque pro seniory. Na středisku v Kroměříži pak 
1x měsíčně organizujeme setkávání svépomocné slupiny pro pečující.

Statistika 2013

Během roku 2013 zajišťovalo provoz Charitní pečovatelské služby 
8 pracovnic, z toho 6 pracovnic v sociálních službách -
pečovatelek (5,5 úvazku), 1 sociální pracovnice (0,6 úvazku) a  vedoucí na 
1 úvazek, která je současně i sociální pracovnicí. Provedení pedikúry pro 
veřejnost na základě živnostenského oprávnění zajišťovala  pedikérka (na 
0,5 úvazku). Pracovnice se během roku 2013 zúčastnily 48 hodin supervizí. 
Díky realizovanému projektu „Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji“ 
rozšířily pracovnice své dovednosti zejména o využití kinestetické 
mobilizace během péče, ale i zvládání agrese klienta, posilování týmové 
soudržnosti a o techniky koučování.

Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji

regionální individuální projekt 

(č. CZ.1.04/1.1.00/82.00003) 

V roce 2013 využilo našich služeb celkem 93 uživatelů, s převahou žen. 
Skupinu uživatelů tvořilo 87 seniorů a 6 osob se zdravotním postižením.  
Z toho 9 osob bylo mladších 64 let, nejpočetnější skupině (43 osob) bylo 
mezi 65 – 80 lety a 41 osob v naší péči bylo starších 80 let.

89ti % uživatelů jsme poskytovali podporu přímo ve městě Kroměříž.
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Z nabídky všech základních úkonů, které uživatelům služby poskytujeme, 
jsme nejvíce hodin strávily s uživateli při těchto úkonech:

 dopomoc při hygieně:  1.007 hodin,
 pomoc při úklidu domácnosti: 610 hodin,
 příprava a podávání stravy: 461 hodin,
 nakupování, pochůzky do lékárny, na poštu, k lékaři: 400 

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

instituce: 135 hodin.

Absolvovaly jsme 4.200 návštěv za péčí do  86ti domácností a rozvezly 
jsme 7.529 obědů 56ti uživatelům. 327 hodin v hodnotě 35.003,- Kč jsme 
strávili u uživatelky, které jsme ze zákona poskytovali péči zdarma.
Pracovnice za uživateli v roce 2013 najely 16.680 km.

Projekt „DOMA je DOMA“

Od 1. 3. 2013 realizujeme projekt DOMA je DOMA, který je finančně 
podpořen z Programu švýcarsko - české spolupráce. Jednou měsíčně 
organizujeme setkání svépomocné skupiny pro pečující v domácnosti.
V rámci projektu byly nakoupeny kompenzační, rehabilitační 
a antidekubitní pomůcky, které slouží nejen k nácviku péče o nemocné, ale 
nabízíme i možnost zapůjčení do domácnosti k vyzkoušení. Během roku 
2014 budou realizovány další aktivity projektu zaměřené především
na zachování   soběstačnosti uživatelů.

Financování
Činnost Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Kroměříž byla v roce 
2013 financována následovně: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - 1.633.000,- Kč.
 Úhrady od uživatelů – 479.349,- Kč
 Úhrady za provedené pedikúry – 126.880,- Kč.
 Město Kroměříž – 62.500,- Kč

Obec Kvasice – 50.000,- Kč, Obec Lutopecny – 5.000,- Kč.

Děkujeme!

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

Díky sponzoringu TOSHULIN, a. s. získala Charitní pečovatelská služba 
Kroměříž darem vyřazený služební automobil. 
Díky pomoci farnosti Panny Marie Kroměříž jsme prostřednictvím 
Postní almužny pořídili sterilizátor pedikérských nástrojů.
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Kontakty:
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Tel: 573 330 013
Mobil: 733 755 847
E-mail: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz

Vedoucí: Bc. Jana Pospíšilová - do 6.9.2013
Veronika Zachová, DiS. - od 7.9.2013

Sociální pracovnice: Veronika Zachová, DiS.
Právní poradce: Mgr. Michal Bartal – DPP

    Co je Sociální poradna, komu je určena a její poslání
     Sociální poradna je jedním z devíti zařízení Oblastní charity Kroměříž. Pod    

různými názvy služba odborného sociálního funguje na Charitě již od 
1.9.1994. Na Kroměřížsku existuje více poraden specializovaných na 
určitou cílovou skupinu, avšak pouze Sociální poradna poskytuje své 
služby napříč širokým spektrem cílových skupin, tzn. je určena pro 
všechny osoby pohybující se na území Kroměříže a okolí, které se 
z jakéhokoli důvodu ocitly v nepříznivé či krizové sociální situaci a nejsou 
schopny ji řešit vlastními silami.

      Poslání služby
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. V rámci Sociální poradny je možno poskytnout poradenství 
(např.v oblasti občanského a rodinného práva) jak ambulantně, tak 
terénně. Terénní služba je však do značné míry limitována kapacitou 
poradny v závislosti na vyhodnocení potřebnosti a nezbytnosti. Je tedy 
preferováno ambulantní poskytování služeb, terén je určen jen pro 
odůvodněné případy.   

Cíle zařízení 
Cílem služby je seznámit klienty s jejich právy a povinnostmi, poskytnout 
jim potřebné informace a dopomoci k dosažení optimálního řešení 
problému za podpory jejich autonomie. Díky pomoci poradny mohou klienti 
řešit svůj problém na základě získaných praktických zkušeností, rad 

Sociální poradna
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a možnosti se zorientovat ve svých právech a povinnostech tak, že např. 
podají odvolání, uplatní své pohledávky po těch, kdo jim dluží, nebo 
naopak přeberou zodpovědnost za své dluhy a v rámci svých možností se 
budou aktivně podílet na splácení dluhu. 

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,
 dovednost 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.

 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 klienta 
vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí.

 Svoboda a zodpovědnost.
 Láska a duchovní pohled na situaci.

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. 
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Předpokladem spolupráce je schopnost komunikace v českém jazyce. V 
případě smyslového postižení je možno po domluvě předem zajistit 
tlumočníka. Pouze v odůvodněných případech v závislosti na kapacitě 
poradny je možno poskytnout služby i terénní formou. Služby jsou 
z důvodu vytíženosti poradny poskytovány po předchozím objednání.

Poskytované služby
Problematiky, se kterými se na poradnu klienti obrací :

 dluhové poradenství, poradenství v oblasti exekuce, osobní bankrot 
(insolvenční návrh), 

 rodinné poradenství, 
 právní poradenství, sociální problematika (dávky a sociální služby),
 pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, 
 bytová problematika, ochrana spotřebitele, 
 trestní právo, občanské soudní řízení, aj.

Finanční zajištění
Sociální poradna je ze zákona bezplatnou službou. Úhrady od klientů tedy 
nemáme. Provoz poradny je zajištěn dotacemi z MPSV. 
Na provoz poradny přispěli určitými finančními prostředky také Město 
Kroměříž, Město Hulín a obec Zdounky. Za poskytnuté příspěvky děkujeme.

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. 

Personální zajištění v roce 2013
Služby Sociální poradny byly v roce 2013 zajištěny 1 pracovníkem na plný 
úvazek a 1 pracovníkem na úvazek zkrácený. Dále pro klienty Sociální 
poradny vypomáhal právní poradce na DPP.
Pracovníci Sociální poradny jsou odborně vyškoleni, účastní se dalšího 
vzdělávání a supervizí.
Sociální poradna rovněž spolupracuje se studenty a stážisty. V roce 2013 
byly v poradně 2 dobrovolnice a 1 studentka na praxi. Dobrovolnice 
věnovaly poradně ze svého volného času 31 hod (v 1. případě) a 10 hod 
(ve 2. případě).  Za pomoc a činnost pro poradnu tímto dobrovolnicím 
i praktikantce děkujeme.
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Statistická data za rok 2013
V roce 2013 proběhlo v poradně 2 168 kontaktů, 414 osob se stalo klienty 
poradny, celkem bylo poskytnuto 1 415 intervencí (zjednodušeně řečeno je 
to celkový počet vedených odborných jednání ve prospěch klienta).

Počet nových klientů v průběhu roku 2013:
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Počet klientů v jednotlivých měsících

Při poskytování poradenství byla nejrozšířenější službou stále dluhová 
problematika. Mezi klienty patřili lidé jak v roli dlužníka, tak v roli věřitele. 
Dlužníci potřebovali nejčastěji poradit a zorientovat se ve svých 
dluzích, vyjednat splátkové kalendáře, pomoci při vyjednávání 
s věřiteli (či exekutory) tak, aby zohlednili jejich situaci a dlužníci 
měli možnost reálných splátek v rámci svých možností. Zároveň 
byly někdy uplatněny rovněž i námitky, což bylo klientovo právo, kterého si 
do doby informování ze strany Sociální poradny nebyl vědom, a mohl tak 
podat např. námitky promlčení dluhu č námitky proti výši nákladů 
exekuce. Jiní zase využili možnosti podat návrh na zastavení či odklad 
exekuce. Další poradenství v oblasti dluhů bylo informování o možnosti 
osobního bankrotu a také jeho bezplatné sepsání za aktivní 
spoluúčasti klientů.
Někteří klienti se na poradnu ale obraceli také naopak jako věřitelé 
s žádostí při uplatnění svých práv v případech, kdy jim někdo dlužil. Poté 
byl např. řešen návrh na platební rozkaz, návrh na nařízení 
exekuce, přihláška pohledávky do insolvence apod. 
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Další výrazně zastoupená problematika byla problematika vztahová 
a rozvodová, kdy byl např. řešen návrh na svěření dětí do péče, návrh 
na rozvod, úprava výživného k nezletilým i zletilým dětem aj.

Mezi často zastoupené činnosti patří i nadále spolupráce s úřady 
a institucemi, která se prolíná všemi druhy problematik a umožňuje 
poskytování kvalitnějších a komplexnějších informací klientům.  
I díky spolupráci s institucemi byla mnohdy zdárně vyřešena situace klienta 
a jeho problém byl vyřešen či zmírněn.
Ceník služeb
Služby Sociální poradny jsou poskytovány bezplatně.
Provozní doba pro rok 2014:
pondělí           09.00 – 12.00      12.30 – 15.00
úterý              10.00 – 14.00      terén
středa             09.00 – 12.00     12.30 – 15.00
čtvrtek            09.00 – 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.
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Kontakt:
Komenského nám. 31, 768 11 Chropyně
Předseda: Pavel Rozsypálek
E-mail: charita.chropyne@seznam.cz

Humanitární sbírka:
Dvakrát do roka Farní Charita Chropyně pořádá sbírku oblečení, domácích 
spotřebičů, dek a přikrývek, které jsou odváženy do Diakonie Broumov.  

Tříkrálová sbírka:
V roce 2013 se celkem vybralo: 

Chropyně  68 834 Kč
Žalkovice  19 063 Kč
Zářičí  13 376 Kč
Břest  31 428 Kč
Kyselovice    9 033 Kč
Celkem 141 734 Kč

Všem malým i velkým koledníkům a vedoucím Tříkrálové sbírky děkuji za 
obětavost, námahu, lásku a statečnost. 
Jako odměnu pro koledníky připravila farní Charita soutěže, společenské 
hry, odměny a občerstvení. Pro vedoucí se uskutečnilo malé posezení a 
zrekapitulování Tříkrálové sbírky 2013.

Farní Charita Chropyně
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Kontakt:
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž   
Telefon: 573 343 648
Mobil: 737 630 670
E-mail: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz
Pastorační asistent: Mgr. Josef Šebestík

Co je pastorační služba?
Pastorační služba je službou duchovní pomoci a doprovázení klientů, 
jako jsou nemocní a staří lidé. Tzn. doprovázet je a přistupovat k nim 
z pozice víry v jejich nemoci, utrpení či umírání a pomáhat jim k lidsky 
důstojnému zvládnutí jejich životní situace, včetně smrti, a to na jejich 
dostupné úrovni víry. 
Papež Benedikt XVI. ve své encyklice Deus caritas est  píše: „Láska –
caritas – bude vždy potřeba. Vždy bude existovat utrpení, které volá po 
útěše a pomoci jako výraz konkrétní lásky k bližnímu. Svatý Pavel říká: 
„Přijímejte jeden druhého tak, jako Kristus k slávě Boží přijal nás“. /Řím.
15,7/ 
Každé setkání s klientem se uskutečňuje v jeho domácnosti nebo v sociální 
službě, kde si společně popovídáme. Čtení z knihy „Příběhy pro potěchu
duše“ či příběh z Bible, je vždy zaměřen tak, aby klient byl povzbuzen, 
potěšen a duchovně posilněn. Setkání je podle přání  klienta zakončeno 
společnou modlitbou. Je možnost domluvit kněze ke svátosti smíření či 
svátosti pomazání nemocných.    
Pastorační služba je také zaměřena i na pracovníky Oblastní charity 
Kroměříž. Vždyť opravdová služba vyžaduje nasazení celého člověka. Aby 
pracovníci Charity dovedli mít ve své službě správný postoj a svou prací 
současně duchovně rostli, je třeba jim pomáhat a povzbuzovat. Ne všichni 
jsou lidé velké víry, ale věřím, že všichni mohou správnou službou 
v Charitě povyrůst. Svatý Jan v evangeliu říká: „Kdo však jedná podle 
pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány 
v Bohu.“ 

Mgr. Josef Šebestík
pastorační asistent

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

Výsledky TS 2013

Obce: 316 176 Kč
Město Kroměříž: 231 035 Kč
Celková sbírka činní 547 211 Kč

Z celkové částky Oblastní charita Kroměříž získala 58% - 317 382 Kč.

Zhodnocení Tříkrálové sbírky 2013

Částka byla použita následovně:

50 000 Kč na přímou pomoc rodinám 
a lidem v nouzi
267 382 Kč na opravu elektroinstalace 
bytů v Charitním Azylovém domě   pro 
matky s dětmi a ženy v tísni.

Děkujeme Vám, všem dárcům a všem 
Tříkrálovým účastníkům, kteří jste se 
jakýmkoliv  způsobem podíleli na Tříkrálové 
sbírce v roce 2013. S Vámi se nám daří 
charitní dílo kvalitněji rozvíjet.

Děkujeme, že pomáháte spolu s námi!

Tříkrálová sbírka 2013
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Postní almužna v Kroměřížském děkanátu činila částku 81 455 Kč. Celá 
postní aktivita nesměřuje k finančnímu zisku, směřuje k podpoře duchovní 
formace v postní době, k uvědomění si důležitosti postu a odříkání z lásky 
k Bohu, má nás naučit chápat priority ve svém životě a vnímat potřeby 
druhým lidí kolem nás. Nejedná se o veřejnou sbírku.
Postní almužna proběhla ve 26 farnostech. Oblastní charita Kroměříž 
děkuje všem, kteří pamatovali na blízké v nouzi a v nemoci. 

Využití postní almužny:
Charitní pečovatelská služba – Horkovzdušný sterilizátor 15 951 Kč. 
Farnost PM Kroměříž – na postiženého chlapce   4 000 Kč.
Vráceno do farnosti:  Těšnovice, Zlámanka, Střílky, 
Cetechovice, 
Chvalnov – Lísky, Zdounky

  8 913 Kč.

Na přímou pomoc                                                                          796 Kč.
Azylové ubytování pro matky s dětmi 20 809 Kč.
Pomoc klientům s chronickým duševním onemocněním 30 986 Kč.

PM Kroměříž 19 951 Zborovice 553

Morkovice 4 974 Litenčice 495

Prasklice 1 860 Hoštice 592

Pačlavice 2 926 Roštín 1 510

Těšnovice 1 790 Sv. Mořice 16 997

Hradisko 3 812 Kyselovice 1 560

Zlámanka 1 413 Břest 3 247

Zlobice 1 328 Chropyně 2 594

Rataje 3 468 Žalkovice 2 706

Věžky 874 Cetechovice 205

Počenice 1 391 Chvalnov-Lísky 299

Zdounky 3 368 Střílky 206

Milovice 1 064 Koryčany 2 272

Postní almužna 2013
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Vyúčtování za rok 2013 - příjmy a výdaje organizace

 celé   Kč          celé   Kč

Hospodářský výsledek: -37 080
PŘÍJMY CELKEM : 35 821 465 VÝDAJE CELKEM : 35 858 545
Tržby za výkony a zboží 
CELKEM

13 708 454 Spotřebované nákupy 
CELKEM     2 304 134

Za vlastní výrobky                0 DHM (do 40.tis.)        501 521
Od zdravotních pojišťoven   1 840 078 Ostatní materiál     1 802 613
Za služby klientům doma      925 438
Za služby klientům v 
zařízeních 10 221 769 Energie (elektřina,plyn,voda)     2 314 779

Za fakultativní služby      129 111 Pohonné hmoty (PHM)        363 449
Ostatní příjmy z prodeje 
služeb      592 058 Prodané zboží - Charitní 

prodejna            9 895

Tržby za zboží - Charitní 
prodejna       13  373

Provozní dotace CELKEM: 19 437 427 Služby CELKEM     3 109 642
MPSV-státní rozpočet  12 781 000 Opravy a udržování         531 189
RVKPP+MZ-státní rozpočet       810 000 Cestovné           83 751
Zlínský kraj       710 000 Semináře a školení         334 331
Město Kroměříž       807 000 Nájem         291 696
Dotace ESF,SR    3 294 623 Náklady na reprezentaci            6 313
Ostatní dotace    1 034 804 Ostatní služby      1 862 362
Tržby z prodeje majetku 
CELKEM        45 000

Osobní náklady CELKEM  25 716 510
Příspěvky,dary,sbírky 
CELKEM     951 695 Mzdové náklady - hrubé mzdy  19 202 853

Přijaté příspěvky      159 774 Zákonné sociální a zdrav.pojištění     6 433 780
Dary - organizace,jednotlivci      474 541 Ostatní zákonné náklady        79 877
Příspěvek TKS      317 380

Daně, poplatky pokuty, 
CELKEM         48 177

Odpisy HIM Celkem     1 763 391

Jiné výnosy - krytí odpisů 1 662 983 Poskytnuté příspěvky a dary 
CELKEM          55 000

Ostatní příjmy          2 533 Ostatní výdaje        173 568
Tříkrálova sbírka-
vykoledováno     637 824

Vyúčtování za rok 2013
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Zpráva nezávislého auditora
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Oblastní charita Kroměříž děkuje všem donátorům i dárcům, kteří přispěli 
v roce 2013 jakýmkoliv způsobem přispěli na činnost organizace. Děkujeme 
všem i neuvedeným dobrodincům, kteří podporují naši činnost.

                                          
                                     
                                                                              

Poděkování

Města a Obce:                   
Město Bystřice pod
Hostýnem
Město Holešov
Město Hulín                      
Město Chropyně
Město Kroměříž
Město Morkovice – Slížany
Obec Břest
Obec Cetechovice
Obec Chvalnov – Lísky
Obec Kostelany
Obec Kvasice
Obec Lutopecny
Obec Střílky
Obec Zdislavice - Troubky

Jednotlivci:
Pan Vašák Libor
Ing. Josef Gonda
MVDr. Nesvadba 
Zdeněk
Ing. Jiří Polcr
Paní Kateřina 
Valerová
Mgr. Jaroslav Štancl
Ing. Martin Hájek, CSc.

Firmy:
ALFA 2000, s.r.o.
Arcibiskupství Olomoucké
Arcidiecézní charita Olomouc
Česká spořitelna
dm drogerie markt, s.r.o.
EASY TRANS s.r.o.
Ecolab Hygiene, s.r.o.
fg FORTE, s.r.o.
INVESTA UH, s.r.o.
Knihovna Kroměřížska
Lékárna Mgr. Jitka Dvouletá
MaR SYSTÉMS, s.r.o.
MEDIZONE, s.r.o.
MONT – KOVO,spol.s.r.o.
MPO Trade, s.r.o.
Nadace partnerství
RGV, a.s.
SDH Lubná
TOPEK, s.r.o.
TOSHULÍN, a.s.
UH Audit, s.r.o.
Vision Battery Power, s.r.o.
Zapletal podlahy 

Instituce a nadace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Zlínský kraj
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Úřad práce Zlín
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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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Tříkrálová sbírka Leden
Tříkrálové bruslení Březen
Postní almužna Březen, Duben
Sběr oděvů a textilu Duben a Květen
Férová snídaně - FairTrade Květen
Mezinárodní den boje proti drogám - konference Červen
Prezentace Charitního díla na národní pouti na Velehradě Červenec
Dny Charity Září
Dny duševního zdraví – konference Září
Setkání s kněžími děkanátu Kroměříž Říjen
Sběr oděvů a textilu Listopad
Duchovní odpoledne pro zaměstnance Prosinec

J. Šebestík – pastorační asistent, A. Valachová – ředitelka, J. Smělík – ekonom, 
A. Dostálíková - účetní

Události 2013
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ZMĚNA SÍDLA CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Od 1. července 2014 najdete Charitní pečovatelskou službu na 

nové adrese:
Malý Val 1552, Kroměříž 767 01

(žlutý dům cca 50 m od Nemocnice Milosrdných sester na Malém 
Valu směr Milíčovo nám.)

Vchod je z boku z levé strany budovy

Důležité upozornění 
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Oblastní charita Kroměříž

Ztracená 63
767 01 Kroměříž
Tel.: 573 343 648

E-mail: info@kromeriz.charita.cz
Web: www.kromeriz.charita.cz

IČ: 18189750
 Bankovní spojení:
726043691/0100 

KB, a.s.


