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Milí přátelé, otevíráte stránky Výroční zprávy Oblastní charity Kroměříž za rok 2014.

Rok 2014 byl tradičně napínavý co do financování sociálních služeb.
Nakonec se podařilo služby částečně dofinancovat a mohli jsme zdárně ve
stejném počtu zaměstnanců a ve stejném spektru služeb vkročit do ještě
horšího roku 2015, který s sebou nese mnoho změn. Ale to bude téma příští
výroční zprávy.
V roce 2014 jsme poskytovali sociální a zdravotní služby ve stejném složení,
což občas znamená vysilující zápas a obavy v průběhu celého roku. Dále
bych ráda vzpomenula ukončení skvělého projektu Osobní asistence „Spolu
to zvládneme“ a jeho závěrečnou konferenci „Celostní přístup v péči o
seniora“, na níž bylo 284 účastníků. Prostřednictvím tohoto projektu a dále
projektu „Vzdělávejte se pro růst“ (ve službě Charitní pečovatelská služba) se
mohli naši zaměstnanci proškolit v odborných přístupech v péči o nemohoucí
osoby. Charitní pečovatelská služba byla přestěhována do velmi pěkných
prostor na ulici Malý Val, pokračovala v projektu „Doma je doma“ a dále
obdržela do zápůjčky Sociální automobil na dobu 6 let. Kontaktní a poradenské centrum Plus prošlo v plném
počtu bodů náročnou odbornou certifikací protidrogových služeb a jak už je zvykem – pořádali v pořadí již osmou
odbornou konferenci v rámci mezinárodního dne boje proti drogám. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi byl
dovybaven a vymalován. Ve spolupráci s rodinou jsme zřídili sbírkové konto pro malou slečnu Adélku Petříkovou
z Kvasic. Nově pod naši organizaci přešla dobrovolně působící Farní charita Hulín. Během roku jsme pořádali
několik sbírek – Tříkrálová sbírka, zastřešovali jsme Postní almužnu, byla sbírka oděvů jednak pro naše potřeby
a jednak pro potřebné na Ukrajině, a mnoho dalších aktivit.
Mé velké poděkování patří především zaměstnancům a dobrovolníkům Charity, za jejich neúnavnou obětavou
práci, děkuji donorům, že se spolu s námi podílejí na pomoc občanům v regionu, děkuji kněžím a farnostem za
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všechnu jejich podporu, starostům a obcím za jejich přízeň. Ráda bych poděkovala účastníkům Tříkrálové sbírky
Vaší účasti si velice vážím a mám velkou radost z Vašich výsledků – každý rok je výtěžek vždy vyšší. Moc
děkujeme!
Mou povinností je také zmínit podporu zřizovatele – Arcibiskupství olomouckého. Na počátku roku, kdy nejsou
finanční prostředky lze si bezúplatně vypůjčit od Arcidiecézní charity Olomouc částku na přežití prvních tří měsíců
roku. Z Tříkrálové sbírky je vytvořen krizový fond, který je poskytnut jako nenávratná pomoc tam, kde hrozí
ukončení některé služby z důvodů odmítnutí financování. Spojení Charit v Olomoucké arcidiecézi s sebou také
přináší výhodu levných nákupů energií a dalších komodit v rámci velkých subdodávek pro všechny Charity. Platí
také pastorační asistenty v Charitách a poskytuje vstřícný nájem a finanční dar.

Naše plány na rok 2015
Budeme pokračovat v projektu „Doma je doma“ (rozvoj Charitní pečovatelské služby), pod Oblastní charitu
Kroměříž se přiřadí i dobrovolně působící farní charity Chropyně a Koryčany, už nyní víme, že bude změna na
vedoucí pozici v Sociální rehabilitaci ZAHRADA (velmi děkujeme za obětavou práci paní Mgr. B. Medkové),
v rámci Charitní pečovatelské službě budou funkční Svépomocné skupiny pro pečující, těšíme se na devátý
ročník odborné konference v rámci mezinárodního dne boje proti drogám a v rámci Azylového domu pro ženy
a matky s dětmi budeme pořádat tábor pro děti.
Velká neznámá pro nás bude přechod financování z MPSV ČR na financování přes Zlínský kraj. Už nyní víme, že
přísně nastavená kritéria Zlínského kraje, která předčí ostatní kraje v České republice, jsou pro sociální služby
v kraji ohrožující.

Děkuji vám za Vaši přízeň a těším se na další spolupráci s Vámi!

Přeji Vám vše dobré, pokoj a dobro
Anna Valachová
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Milí přátelé, sestry a bratři,

každého z nás, i když v různé míře a různým způsobem, provází základní zkušenost, že
potřebujeme jeden druhého, že v lidské rodině vytváříme vztahy. Ony jsou naším
bohatstvím. Jsou cestou, na které objevujeme sami sebe, rozpoznáváme své schopnosti
a dary, učíme se je rozvíjet. Není to zcela samozřejmé a vyžaduje to vnitřní úsilí,
schopnost pracovat na sobě. Přijímat druhého, vidět jeho potřeby, obdarovat ho
úsměvem či dobrým slovem – to nás něco stojí. Člověk musí vyjít ze sebe. A co teprve,
když jde o konkrétní službu pro nemocného, trpícího, potřebného člověka, o službu
náročnou, každodenní.

Stejně tak ale platí, že ten, kdo vychází ze sebe a vydává se pro druhé, nezakouší jen
námahu, obtíže, starost, únavu, ale cítí se být obdarován a prožívá radost. Zakladatel charitního díla sv. Vincenc
de Paul říká: „Události, které postihnou druhé, jak radostné, tak bolestné, posuzujme jako své, i to je skutek lásky.
Co se mne týká, mohu potvrdit, že nejšťastnější jsem tehdy, když mohu pomáhat druhým.“

Přeji všem pracovníkům Oblastní charity Kroměříž, kteří v jednotlivých střediscích, charitních projektech
a službách vycházejí vstříc bližním a jejich potřebám, aby často zakoušeli tuto vnitřní radost. A k jejich náročné
službě i osobnímu zrání jim na přímluvu sv. Vincence a blahoslavené Matky Terezy vyprošuji Boží pomoc
a požehnání.

P. Josef Lambor
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Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Sociální poradna

Kontaktní centrum Plus

Osobní asistence

Sociální rehabilitace Zahrada

Charita Kvasice

Charita Chropyně

Charita Koryčany

Charitní pečovatelská služba

Oblastní charita Kroměříž - ředitelka

Charitní dům pokojného stáří - Cetechovice

Arcidiecézní charita Olomouc

Charita ČR

Ekonomický úsek

Charitní ošetřovatelská služba

Kont. a poradenské centrum Plus

Terénní program Plus

Projekt: „Spolu to zvládneme“

Odlehčovací služba

Domov se zvláštním režimem

Charita Hulín

Struktura
organizace
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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

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. 2014 celkem 105

Základní údaje
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Adresa:
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž

Vedoucí: Jitka Fučíková
Zástupce vedoucí: Veronika Myšáková

Tel: 573 342 911
Mobil: 733 755 842

E-mail: jitka.fucikova@kromeriz.charita.cz

Charitní ošetřovatelská služba a její poslání:
Je zdravotní péče poskytována zdravotními sestrami
s registrací v domácnosti uživatelů. Umožňující tak
v době nemoci,snížené soběstačnosti zůstat ve svém
vlastním sociálním prostředí.

Dostupnost a územní oblast:
Charitní ošetřovatelská péče je zajištěna
24hod.,7 dnů v týdnu ve městě Kroměříž a jeho okolí.
Ošetřovatelská služba musí být vždy indikována
praktickým lékařem nebo lékařem po hospitalizaci.
Tato péče je plně hrazena z veřejného zdravotního
pojištění.

Úkony ošetřovatelské zdravotní péče:
Kontrola fyziologických funkcí, odběry krve, moči,
stolice, výtěry a stěry z ran, aplikace injekcí, opiátů,

převazy dekubitů, bércových vředů pooperačních
ran,péče o stomie, 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 2014:
Počet ošetřených uživatelů 280
Počet návštěv zdravotních sester 6859
Počet lékařů, kteří indikovali domácí péči 45
Počet uživatelů, kteří využili kompenzační
pomůcky 75

Charitní
ošetřovatelská

služba
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Adresa:
Malý Val

1552,
767 01 Kroměříž

Vedoucí:
Mgr. Romana Hejdová
Zástupce vedoucího:

od 1. 12. 2014 Pavlína Oulehlová, DiS.
1. 1. 2014 - 31. 3. 2014 Alena Zapletalová, DiS.
(7. 4. 2014 – 1. 9. 2014 Petra Černošková, DiS.

Telefon: 573 333 405
Mobil: 731 462 662

E-mail: romana.hejdova@ kromeriz.charita.cz
pecovatelska.sluzba@kromeriz.charita.cz

Provozní doba:
Kancelář

Po – Pá: 8:00 – 16:00

Středisko Kroměříž
Po – Pá: 7:00 – 15:30; 17:00 – 19:00 - terén Kroměříž

So, Ne a svátky: 7:00 – 13:00; 17:00 – 19:00

Středisko Kvasice
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.

Poslání
Charitní pečovatelská služba pečuje o seniory
a osoby se zdravotním postižením nad 27 let, kteří
jsou rozhodnuti zůstat ve své domácnosti i přes

Charitní
pečovatelská

služba
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zhoršenou soběstačnost. Jejich rozhodnutí
podporujeme péčí o osobu samotnou i její
domácnost. Péči poskytujeme přímo v domácnostech
uživatelů (na území města Kroměříže, v obci Kvasice
a blízkém okolí). Celkovou koupel můžeme provést
i na středisku osobní hygieny v Kvasicích. Mimo
základní péči nabízíme nadstandardní úkon Nácvik
pohybových dovedností s cílem zachovat či zlepšit
stávající fyzické schopnosti.
Jsme registrovanou sociální službou s více než
20tiletou historií a zkušenostmi v oblasti pečování.
Proto svou pozornost zaměřujeme i na pečující členy
domácnosti pořádáním setkání svépomocné skupiny.
Naší podstatnou předností je také návaznost na další
sociální a zdravotní služby, poskytované Oblastní
charitou Kroměříž. To vše, spolu se zaměřením na
duchovní potřeby, se výrazně podílí na komplexnosti
poskytované péče.

Cíle služby
1. Profesionální pomocí přispívat k tomu, aby naši
uživatelé mohli žít ve svých domácnostech, co
nejdéle to zvládnou.
2. Přispívat k zachování stávajícího způsobu života
uživatele a dosavadních vazeb na rodinu, vrstevníky,
sousedy atd.

3. Trvalým rozvojem služby podporovat péči
v domácnosti.

Cílová skupina
 senioři,
 osoby se zdravotním postižením nad 27 let

věku.

Principy
 princip individuálního přístupu –

s uživatelem pracujeme podle jeho
individuálních dovedností, schopností a
potřeb s důrazem na zachování maximální
možné míry soběstačnosti, 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
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 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
Rozsah úkonů a úhrady za ně se řídí vyhláškou
MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách a podle
§ 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu:
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně použití

speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném

pohybu ve vnitřním prostoru
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
Pozn. Pracovnice služby neprovádí zdravotnické
úkony jako je chystání a podávání léků.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu:

- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy, nehty
- pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy:

- dovoz nebo donáška jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití
Pozn. V rámci těchto úkonů nedovážíme dietní stravu,
stravu zajišťujeme u externích dodavatelů.

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
- běžný úklid a údržba domácnosti
- pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
- donáška vody
- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,

údržba topných zařízení
- běžné nákupy a pochůzky
- velký nákup, týdenní nákup, nákup ošacení

a nezbytného vybavení domácnosti
- praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné

opravy
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Pozn. V rámci těchto úkonů pracovnice služby
nepracují na zahradě či okolí domů; jednorázové
úklidy např. mytí oken poskytují, pokud je péče
využívána pravidelně.

5. Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím:

- doprovázení do školského zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na úřady, instituce a zpět

Pozn. V rámci tohoto úkonu pracovnice služby
doprovází uživatele pěšky.

6. Úkony nad rámec vyhlášky (fakultativní
činnosti):
- nácvik pohybových dovedností
- pronájem termojídlonosiče
- použití pomůcky ve vybavení poskytovatele (zvedák

do vany, sedačka na vanu, bazének na vlasy)
- vytisknutí jídelníčku
- jednorázové zapůjčení jídlonosiče službou
- umytí znečištěného jídlonosiče
- převoz kompenzačních pomůcek
- telefonní hovor
- mimořádný výjezd k uživateli
- dohled nad dospělým občanem

Pozn. Fakultativní činnosti lze poskytovat pouze
uživatelům, kteří pravidelně odebírají činnosti
základní.
Pedikúra pro veřejnost
Na základě Živnostenského oprávnění nabízíme na
středisku v Kvasicích provedení pedikúry pro
veřejnost. Provedení pedikúry pro veřejnost
zajišťovala v roce 2014 pedikérka (na 0,5 úvazku)
a provedla 637 pedikúr.

Statistika 2014

Pracovnice Charitní pečovatelské služby
Provoz Charitní pečovatelské služby zajišťovalo 10
pracovnic, 8 pečovatelek (7,05 úvazku), sociální
pracovnice (1 úvazek) a  vedoucí na 1 úvazek. Tým
pečovatelek zajišťuje také večerní, víkendové
a sváteční péče.

Vzdělávání pracovnic Charitní pečovatelské
služby
Pracovnice se během roku 2014 zúčastnily 34 hodin
supervizí.
Díky projektu DOMA je DOMA rozšiřovaly své
dovednosti během kurzu doprovázení těžce
nemocných,
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v duchovních potřebách seniorů a za spolupráce
s fyzioterapeutkou absolvovaly kurz rehabilitační
péče, díky němuž od května 2014 poskytujeme
fakultativní úkon Nácvik pohybových dovedností,
s cílem, co nejvíce zachovat dosavadní motorické
schopnosti uživatelů naší služby.

Uživatelé Charitní pečovatelské služby
V roce 2014 využilo našich služeb celkem 101
uživatelů, s převahou žen.
Skupinu uživatelů tvořilo 95 seniorů a 6 osob se
zdravotním postižením.  Z toho 6 osob bylo mladších
64 let, nejpočetnější skupině (57 osob) bylo nad 80 let
a 38 osob v naší péči ve věku 65 – 80 let.

V 86 % jsme poskytovali podporu uživatelům přímo
ve městě Kroměříž.
Provedené úkony Charitní pečovatelskou službou
Z nabídky všech základních úkonů, které uživatelům
služby poskytujeme, jsme nejvíce hodin strávily
s uživateli při těchto úkonech:

 dopomoc při hygieně:  3 154 hodin;
 příprava a podávání stravy: 1 176 hodin;
 pomoc při úklidu domácnosti: 966 hodin;
 nakupování, pochůzky do lékárny, na

poštu, k lékaři: 553 hodin;
 pomoc při pohybu po domácnosti,

doprovod k lékaři, na instituce: 313 hodin.
Celkově jsme absolvoval i 8 370 návštěv
k provedení péčí a rozvezl i jsme 6 940
obědů 56- t i uživatelům.

Automobily Charitní pečovatelské služby
Pracovnice doj ížděly k uživatelům celkem
4 vozy (3x v KM, 1x v Kvasicích). Jej ich
technický stav i počet je nedostačuj ící.
Situaci nám však usnadni l i  štědří dárci
f inancováním projektu Sociální automobil,
který real izuje KOMPAKT spol.  s r.  o. Dne 4.
6. 2014 jsme převzal i do bezplatného 6-t i
letého užívání nový Renault Kangoo
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Poděkování za financování Sociálního automobilu
pro Charitní pečovatelskou službu

AZK Systém,s.r.o.,  ČAK CZ, s.r.o.,  DOOT
s.r.o.,  Dura-Line CT, s.r.o.,  Elkov Elektro
a.s.,  Esokom,s.r.o., Euroface Consult ing,
s.r.o.,  Foundry & Machining, s.r.o.,  Global
Business, s.r.o.,  Huťka Miroslav, Ing. Jiř í
Babušník, Jan Šášek, Kominictví Stanislav
Kytl ica, Kroměřížské technické služby,
Michal Večerka, Modeko – Radek Kocián,
Mont – Kovo, spol.  s.r.o.,  Narex – Miloš Rec,
P & L spol.  s.r.o.,  P+P Technik s.r.o.,  Pi lana
Wood s.r.o.,  Plaan Czech, s.r.o.,  Prof i l  Team
s.r.o.,  Radniční skl ípek – Bc. Fi l ip Janda,
Remiva, s.r.o.,  Saker spol.  s.r.o.,  Seal l
v.o.s.,  Sepio spol.  s.r.o.,  Seprom – Milan
Topič, SPD Kroměříž, a.s.,  Správa a údržba
si lnic Kroměřížska, s.r.o.,  STAV CONSULT,
s.r.o.,  Vape spol.  s.r.o.,  Vodovody a
kanal izace Kroměříž,  a.s.

Pracovnice za uživateli v roce 2014 najely
22 335 km.

DOMA je DOMA

Od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 byl realizován
projekt DOMA je DOMA,  který byl f inančně
podpořen z Programu švýcarsko - české
spolupráce. V rámci projektu se jednou
měsíčně i nadále setkává svépomocná
skupina pro pečuj ící v domácnosti.
K ulehčení jej ich situace př ispívá vzájemné
sdílení zkušenost í,  prakt ický nácvik péče,
poradenství,  ale i využit í kompenzačních,
rehabi l i tačních a ant idekubitních pomůcek.
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Nové sídlo Charitní pečovatelské služby Během
léta 2014
našla naše
služba nové
prostory pro
kancelář,
zázemí
pečovatelek
i setkávání
Svépomocné
skupiny. Od
1. 7. 2014 sídlíme ve žluté budově cca 50m od
nemocnice Milosrdných sester – Malý Val 1552.

Akce Charitní pečovatelské služby
Jako každým rokem jsme uspořádali pro uživatele
Charitní pečovatelské služby adventní setkání,
tentokráte v prostorách fary u Sv. Mořice. V zářijových
dnech pak Den otevřených dveří, s doprovodným
programem a třetím rokem jsme uspořádali Petanque
pro seniory v Podzámecké zahradě.
Na středisku v Kroměříži pak 1x měsíčně
organizujeme setkávání svépomocné skupiny pro
pečující.

Spokojenost uživatelů Charitní pečovatelské
služby
V lednu 2015 jsme oslovili uživatele CHPS s prosbou
o vyplnění dotazníku spokojenosti. Návratnost byla
malá, přesto děkujeme za vyjádření názoru a získané
podněty ke zlepšování poskytovaných služeb:

rozdáno 70
návratnost 25
vyhodnoceno 21
neúplné 4
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Otázky

Ano,
plně

Ano,
částečně Ne

Je mi
to

jedno

Jsou úkony
prováděny podle
Vašich představ?

21 0 0 0

Probíhají návštěvy v
čase, který Vám
vyhovuje?

17 4 0 0

Narušuje práce
pečovatelek Vaše
soukromí?

0 2 19 0

Jste spokojen/a s
přístupem a
chováním pracovnic?

21 0 0 0

Odmítla Vám někdy
pečovatelka vyhovět,
ačkoliv daný úkon
nabízíme?

20 1 0 0

Řešili jste tuto situaci
s vedoucí CHPS/
sociální pracovnicí?

1 0 0 0

Víte, kdo je Váš
klíčový pracovník? 17 0 4 0

Jste s ním
spokojen/a? 17 0 0 4

Jsou Vaše
požadavky
vyřizovány
dostatečně rychle?

21 0 0 0

Víte, na koho se
obrátit v případě
nespokojenosti se
službou?

19 0 2 0

Jste informováni o
všech úkonech, které
CHPS nabízí a o
jejich ceně?

20 1 0 0

Víte, jak postupovat v
případě zájmu o
rozšíření
poskytovaných
služeb?

21 0 0 0

Doporučili byste naše
služby svým blízkým
přátelům?

21 0 0 0

Vadí Vám označení
služebního vozidla
logem CHPS?

0 0 16 5

Jste spokojen s
provozní dobou služby?

21 0 0 0
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Poděkování za financování Charitní pečovatelské
služby
Činnost Charitní pečovatelské služby Oblastní charity
Kroměříž byla v roce 2014 financována následovně:

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR -
1.588.000,- Kč

 Úhrady od uživatelů – 981.993,- Kč
 Úhrady za provedené pedikúry – 107.500,- Kč
 Město Kroměříž – 62.500,- Kč
 Obec Kvasice – 50.000,- Kč
 Obec Lutopecny – 5.000,- Kč
 Příspěvky Úřadu práce – 165.032,- Kč

Nadace Partnerství za spolupráci a podporu projektu
DOMA je DOMA
Město Kroměříž za poskytnutou dotaci z rozpočtu
města Kroměříže na provoz služby.
Obec Kvasice za bezplatný pronájem prostor, 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 provoz služby.

Obec Lutopecny za poskytnutou dotaci z rozpočtu
obce Lutopecny na provoz služby.
Obec Kostelany za bezplatné poskytnutí prostor pro
výkon pedikúr.
Jiří Režný – Elektroservis za pomoc s dovybavením
nových prostor.
Voch nábytek za pomoc s dovybavením nových
prostor.
Moravský bufet - na den Charity poskytl občerstvení

Obec Kvasice Obec Lutopecny

Podpořeno z Programu švýcarsko - české spolupráce
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Adresa:
Havlíčkova 2995, 767 01

Kroměříž
Vedoucí: Mgr. Libor Jarmar

Zástupce vedoucího: Bc. Zdeňka Krejčířová
Telefon: 573 335 528

Mobil: 737 028 054
E-mail: libor.jarmar@kromeriz.charita.cz

Poslání
Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
v Kroměříži je poskytnout maminkám
s nezaopatřenými dětmi i 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.

Cíle služby
Hlavním cílem naší sociální služby je zajištění
krátkodobého ubytování a individuální podpora osob
v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení
a následné řešení jejich tíživé životní situace.
Dále poskytujeme přechodné ubytování a pomoc při
nalezení následného bydlení, individuální podporu pro
využívání vlastních možností a schopností při péči
o sebe, děti i domácnost, zajišťujeme sociální
a ekonomickou stabilizaci rodiny odpovídající její
aktuální situaci a snažíme se o zajištění psychické
stabilizace klientek. Rovněž ve spolupráci s klientkou
zabezpečujeme její základní potřeby a postupně
zvyšujeme její samostatnost a nezávislost na naší
sociální službě.

Cílová skupina
Naše sociální služba je určena matkám s dětmi,
samotným ženám, těhotným ženám, které jsou
v krizové situaci spojené s akutní ztrátou bydlení,
obětem domácího násilí a obchodování s lidmi.

Azylový dům
pro ženy a

matky s dětmi
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Principy
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Kroměříži na
základě dodržování základních lidských práv
a svobod, ochrany lidské důstojnosti a dobrovolnosti,
důvěry a bezpečného prostředí, respektování
individuálních potřeb, cílů a schopností klientek,
podpory všech aktivit, které vedou k řešení jejich
tíživé životní situace.

Základní činnosti
a) Poskytnutí ubytování v samostatné bytové
jednotce s kuchyňským koutem a sociálním
zařízením.
b) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy:

 v případě akutní krizové potřeby zajištění
základních potravin,
 zajištění podmínek pro přípravu stravy
 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 sebe, děti a domácnost,
 základní sociální poradenství, poradenství

v oblasti domácího násilí a sociálně-právní
ochrany dětí.
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Statistika 2014
V průběhu roku 2014 bylo přijato 56 samotných žen
a maminek a celkem nalezlo v našem zařízení
útočiště 56 dětí. Hlavním důvodem pobytu žen,
maminek a dětí byla akutní ztráta bydlení a stále sílící
domácí násilí. V jednom případě byla poskytnuta
sociální péče, podpora i poradenství oběti
obchodování s lidmi.

Akce
Rok 2014 byl ve znamení 15. výročí založení
Azylového domu pro ženy a matky s dětmi
v Kroměříži, k jehož příležitosti pracovníci i samotní
klienti připravili a uspořádali Den otevřených dveří.
Poprvé za dobu existence tak byly zpřístupněny
široké i odborné veřejnosti všechny prostory našeho
azylového domu. Společné setkání tak dalo možnost
odbourat bariéry i mýty, které se tradují o azylových
domech, které doposud nejsou v popředí zájmu naší
společnosti.
Díky dárcům, sponzorům i těch, kteří nás i jinak
nezištně podporuj, bylo možné během celého roku
uspořádat pro naše velké i malé uživatele celou řadu
sportovních, společenských i kulturních akcí.
V rámci pravidelných schůzek s našimi uživatelkami

se podařilo zkvalitnit péči, podporu i poradenství
přednáškami a setkáními s odborníky na řešení
prevenci drogových závislostí a duchovní podpory.
V roce 2014 se podařilo investovat finanční
prostředky do výmalby vnitřních prostor budovy
azylového domu a rovněž mohly proběhnout
postupné vnitřní úpravy. Do všech bytových jednotek
byly zakoupeny varné konvice a započala postupná
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Za největší úspěch však považujeme možnost
zakoupení nových lůžek a matrací do všech bytů a to
díky sponzorskému daru TOSHULIN, a. s.
Některé byty byly nově vybaveny i účelnými skříňkami
a nástavci.

Poděkování
Touto cestou velmi děkujeme všem neznámým
dárcům za materiální pomoc i podporu i za jejich
drobné finanční dary.
Mezi naše stálé dárce a podporovatele patří:
TOSHULIN,a.s., EASY TRANS, Mořský koník, DUNA
Graphics, MONT- KOVO spol. s.r.o, RGV a.s.
Břeclav, ZF GROUP,a.s., TZ THERM Kamil
Gyuriczek, MaR SYSTEMS, s.r.o.,Správa a údržba
silnic Kroměříž. Vážíme si rovněž darovaných
produktů Rašnerova pekárna, SFINX Nestle Holešov,
AVOS Kroměříž,  KMOTR Kroměříž, Pekárna
Zdounky, KROMILK Kroměříž a Městský úřad
Kroměříž. Za výbornou a vstřícnou spolupráci
děkujeme Vyšší odborné škole pedagogické a
sociální a Střední pedagogické škole Kroměříž,
Studiu Kamarád Kroměříž a Mateřskému centru
„Klubíčko“.
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Adresa:
Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž

Vedoucí: Veronika Běhalová, DiS.
Sociální pracovník a právní poradce:

Mgr. Michal Bartal
Telefon: 573 330 013

Mobil: 733 755 847

Je Sociální poradna pro Vás? Komu je vlastně
určena a jaké je její poslání?
Sociální poradna poskytuje základní a odborného
sociální poradenství všem lidem, kteří se z jakéhokoli

důvodu ocitli v nepříznivé či krizové sociální situaci
a nejsou schopni ji řešit vlastními silami.

 Sociální poradna poskytuje své služby napříč
širokým spektrem cílových skupin, tzn. je
určena pro všechny osoby pohybující se na území
Kroměříže a okolí.

 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.

 Cílem služby je rovněž poskytnout zkušenosti
a dopomoci se sepsáním potřebných
dokumentů.

Sociální
poradna
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 Díky pomoci poradny mohou klienti řešit svůj
problém na základě získaných informací,
praktických zkušeností a rad.

 Mají možnost 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,
 asistenci při zpracování různých podání dle

zkušenosti pracovníků 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.

Podmínky pro poskytování služby
 Služby Sociální poradny jsou poskytovány

v prostorách Oblastní charity Kroměříž,
Ztracená ulice 63, v 1. patře budovy.

Umístění kanceláře poradny tedy není
bezbariérové.

 Po předchozí domluvě lze zajistit schůzku
v přízemních prostorách budovy.

 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.

 V rámci terénní aktivity je poradenství v terénu
poskytováno rovněž v prostorách
poskytnutých městem Hulínem na adrese:
Nábřeží 1314, Hulín.

 Služby jsou z důvodu vytíženosti poradny
poskytovány po předchozím objednání.

Poskytované služby

Problematiky, se kterými se na
poradnu klienti obrací:

 dluhové poradenství
(orientace v dluhové
problematice, získání praktických informací –
prevence před dluhovou pastí/spirálou),

 poradenství v oblasti exekuce (možnosti
zastavení exekuce, možnosti odkladu
exekuce, námitky proti výši nákladů,
poradenství při exekuci vybavení domácnosti,



23

možnosti obrany, asistence při vyjednávání
s exekutory)

 osobní bankrot (pomoc při přípravě, sepis,
pomoc v průběhu řízení insolvenčního
návrhu),

 rodinné poradenství (praktické možnosti
řešení situace, sepisování návrhů na rozvod,
návrhy na svěření dětí do péče, snížení či
zvýšení výživného, vymáhání výživného,
náklady neprovdané matce, výživné mezi
manžely, možnosti majetkového vypořádání
apod.)

 právní poradenství (návrh na zrušení
rozhodčího nálezu, jednodušší odvolání,
odpor, procesní stránka řízení,

 vymáhání dluhů z pozice občana – věřitele
(návrh na vydání platebního rozkazu,
přihláška do insolvenčního řízení, promlčecí
lhůty apod.)

 sociální problematika (dávky a sociální
služby, opatrovnictví),

 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 2014
 Služby Sociální poradny byly v roce 2014

zajištěny 1 pracovníkem na plný úvazek
a1 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 dobrovolníky. V roce 2014 byly
v poradně 3 dobrovolnice. Dobrovolnice
věnovaly práci v poradně 121 hodin ze svého
volného času. Za pomoc a činnost pro
poradnu tímto dobrovolnicím i praktikantce
děkujeme.
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Statistická data a průběh roku 2014
 V roce 2014 proběhlo v poradně 1577

kontaktů, 352 nových osob se stalo klienty
poradny, celkem bylo poskytnuto 959
intervencí (zjednodušeně řečeno je to celkový
počet vedených odborných jednání ve
prospěch klienta) v rozsahu 1297 hodin. I přes
úsilí získat dostačující množství financí jsme
v průběhu roku odmítli z kapacitních důvodů
228 žadatelů, z nichž nakonec byla v průběhu
roku většina uspokojena v neadekvátních
lhůtách, mnohdy později než bylo potřebné.
Ke konci roku zůstalo neuspokojeno stále 17
zájemců.

 V roce 2014 proběhlo několik setkání
s veřejností v rámci prezentace Sociální
poradny, kde měli zúčastnění mimo jiné
možnost vyzkoušet si test finanční
gramotnosti:

1. Dne 26.9.2014 v Kroměříži ke Dni Charity
2. Dne 28.9.2014 v Hulíně ku příležitosti

Svatováclavských hodů
3. Dne 8.10.2014 prezentace pro občany

Zdounek

Ceník služeb
Služby Sociální poradny jsou poskytovány bezplatně.

Provozní doba pro rok 2015:

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.

Počet nových klientů v jednotlivých měsících
během 2014 z celkového počtu 352:
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Adresa:
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž

Vedoucí:
Mgr. Radovan Klabal

Zástupce vedoucího pro terénní program:
Mgr. et Mgr. Jan Zahradník

Zástupce vedoucího Kontaktního a poradenského
centra Plus: Mgr. Jitka Zezuluvá

Telefon: 573 336 569
Mobil: 734 237 840

Terénní pracovníci: 737 929 332, 773 454 862
E-mail: kc.km@kromeriz.charita.cz

Poslání
Kontaktní a poradenské centrum Plus a terénní
program Plus poskytují ambulantní a terénní sociální
a poradenské služby uživatelům nealkoholových drog
a jejich blízkým na okrese Kroměříž.
Posláním Kontaktního centra Plus je ochrana
veřejného zdraví před negativními důsledky užívání
nelegálních návykových látek. Činnosti Kontaktního
centra Plus jsou zaměřeny zejména na ochranu
těch, kteří drogy neužívají, před následky užívání
nelegálních látek ve společnosti.

V rámci Terénního programu Plus se snaží aktivně
vyhledávat a oslovovat osoby, které užívají drogy
či jejich blízké v jejich přirozeném prostředí, kde
se běžně pohybují nebo kde žijí (např. sídliště,
ulice, parky, nádraží, restaurace apod.) a nabízet jim
své služby.
Cíle služby
- navázat a udržet kontakt s klientem
- informovat o rizicích spojených s užíváním drog

a bezpečném braní
- zajišťovat časovou i místní dostupnost služby

pro klienty

- minimalizovat rizika spojená s injekčním
užíváním drog prostřednictvím výměnného
programu

Kontaktní
centrum Plus
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- monitorovat výskyt infekčních nemocí (hepatitid
typu B, C a viru HIV) u cílové skupiny

- motivovat klienty ke změně životního stylu
směrem k bezpečnějšímu braní, léčbě
a abstinenci

- předcházet sociálnímu propadu klientů
a zmírňovat ho

- poskytovat aktuální informace o drogové
problematice a souvisejících tématech formou
přednášek, prostřednictvím médií, informačních
materiálů nebo odkazů na internetové servery,
poradny a odbornou literaturu

- poskytovat poradenství a podporu uživatelům
drog i jejich blízkým při řešení drogové
problému

- zprostředkovat kontakt s dalšími odbornými
zařízeními nebo vhodnějšími institucemi,
organizacemi

- monitorovat drogovou scénu v regionu,
informovat o aktuálním stavu a vývoji drogové
situace v regionu

- spoluvytvářet funkční síť odborných zařízení –
poradenských, sociálních, zdravotních,
školských atd.

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

Zařízení poskytuje služby osobám od 15 let.
Vzhledem k tomu, že základním principem
poskytování služeb je anonymita, vycházíme z údajů,
které nám je klient ochoten sdělit.

Principy
- nízkoprahovost – co největší dostupnost služby

pro klienta
- harm reduction - minimalizace rizik
- anonymita – anonymní kontakty, záleží pouze

na klientech, co nám sdělí
- sebeurčení – klient si sám svobodně volí,

kterých služeb využije

- individuální přístup – přizpůsobení přístupu
každému klientovi

- nehodnotící přístup – neomlouváme, nelitujeme,
nesoudíme

Základní činnosti
K základním službám Kontaktního centra Plus patří:

- výměna injekčního materiálu
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- sociální a zdravotní poradenství

- poradenství v oblasti závislostí a jejich řešení
pro uživatele drog, partnery a blízké

- zprostředkování léčby závislosti

- podpora a poradenství při zvládání náročných
situací v souvislosti s užíváním drog

- podpora v abstinenci a prevence relapsu

- testování na infekční nemoci (vir HIV,
hepatitida typu C a syfilis)

- motivační práce s klienty a práce na změně
životního stylu s výhledem abstinence

- rodinná mediace

- poskytování odkazů na jiné sociální služby
a ostatní spolupracující zařízení

Otevírací doba Kontaktního a poradenského
centra Plus:
Pondělí – pátek 9:00 – 16:00

Služby terénních pracovníků 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 těchto
lokalit.

Statistika 2014
V roce 2014 byli pracovníci Kontaktního centra Plus
v kontaktu s 302 uživateli drog. Stejně jako
v předchozích letech tvořili cca tři čtvrtiny muži
a čtvrtinu ženy, téměř všichni jsou z Kroměříže nebo
blízkých měst a obcí. S klienty se uskutečnilo celkem
3706 kontaktů.
Pouze na necelých 20% klientů Kontaktního
centra Plus je na první pohled patrné, že se
jedná o uživatele drog. U 30% klientů se může
většinová společnost domnívat, že by tento
člověk mohl užívat nějakou drogu (nejčastěji
marihuanu). Na 50% klientů pak není vůbec
poznat (projevy chování, vzhled), že se jedná
o uživatele drog. Z tohoto hlediska jde často
o práci s cílovou skupinou, která může být
veřejnosti více či méně „skrytá“, přitom je ale o to
rizikovější.
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V roce 2014 jsme v okrese Kroměříž díky výměně
jehel vybrali a následně zajistili bezpečnou likvidaci
38189ks injekčních stříkaček. V rámci
poradenských služeb jsme klientů poskytli 368
individuálních či rodinných poradenství.

Nejužívanější nelegální drogou aplikovanou injekčně
je v ČR tradičně pervitin. Z klientů Kontaktního centra
Plus ho v roce 2014 užívalo 88% osob. Specifikem
Kroměřížska je mezi drogami surové opium (výtažek
z nezralé rostliny máku setého), které užívá 6%
klientů a 3% klientů má jako základní drogu
marihuanu. Zbylých 8% tvoří abstinující uživatelé
pervitinu, kteří do kontaktního centra přicházející na
individuální konzultace.

V roce 2014 se opět zvýšil průměrný věk
klientů Kontaktního centra Plus, existují však
velké rozdíly mezi muži a ženami. U mužů je
průměrný věk 32,7 let a u žen 27,6 let. Celkový
průměrný věk se tak již druhým rokem
pohybuje nad 30 let. Od roku 1999 se průměrný
věk klientů Kontaktního centra Plus zvýšil o více
než 11 let a kopíruje tak celorepublikový trend
stárnutí injekčních uživatelů drog.

Mezi další charakteristiky klientů Kontaktního centra
Plus lze zařadit následující:

- KC nenavštěvují žádní uživatelé drog - zjevní
bezdomovci,

- přes 20% klientů má nejisté bydlení (ubytovny
a azylové domy), přičemž výrazně častěji se
tento problém vyskytuje u mužů než u žen a to
v poměru 3:1,

- 20% klientů tvoří injekční uživatelé surového
opia (nezralého máku),

- 42% uživatelů služby je zaměstnaných
(pracují především v dělnických profesích
a ve službách),

- 37% klientů (muži i ženy) má děti, 14%
klientek je na mateřské dovolené.
Vzhledem k průměrnému věku klientů
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- (mužů i žen) se domníváme, že bude
v budoucnu narůstat počet uživatelů drog,
kteří mají děti,

- 30% klientů má či mělo problémy se
zákonem, přičemž výrazně častěji jsou to
muži, v poměru se ženami je to 3:1. Muži
se častěji dopouští trestné činnosti, aby
zajistili drogu nebo obživu pro sebe a svoji
partnerku.

Drogová závislost je problém, který se dotýká nejen
uživatelů drog samotných, ale významným způsobem
ovlivňuje také životy jejich blízkých. V roce 2014
využilo rodinného poradenství 51 blízkých
uživatelů drog (nejčastěji se jednalo o rodiče
a partnery).

Akce
Mezi aktivity Kontaktního centra Plus patří realizace
přednáškových a preventivních programů. Touto
formou jsme v roce 2014 provedli 23 přednášek
či besed a oslovili jimi 630 osob. U příležitosti
Mezinárodního dne boje proti drogám jsme
25.6.2014 v Kroměříži pořádali 8. ročník odborné
konference, které se zúčastnilo 115 osob převážně
ze spolupracujících zařízení sociálních a zdravotních
služeb.
Poděkování
Kontaktní centrum Plus podporují:

- Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci
protidrogové politiky

- Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
- Ministerstvo zdravotnictví ČR
- Zlínský kraj
- Město Kroměříž
- Město Bystřice pod Hostýnem
- Město Holešov
- Město Hulín
- Město Chropyně
- Město Morkovice – Slížany
- VZP ČR
- LABOSERV s.r.o.
- Zelená hvězda Zlín
- Topek, s.r.o.
- ABC SEDAČKY
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Adresa
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž

Vedoucí: Mgr. Renata
Gabrhelíková

Zástupce vedoucího: Mgr. Pavla Doleželová
Mobil:

733 755 841
733 741 444

Emai: renata.gabrhelikova@kromeriz.charita.cz
Osobní.asistence@kromeriz.charita.cz

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. Služba může být poskytována až 24
hodin denně, včetně víkendů a svátků.

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 se zdravotním znevýhodněním

Principy
1. princip individuálního přístupu
2. princip zachování lidské důstojnosti
3. princip celostního přístupu

Základní činnosti
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
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Osobní
asistence
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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
c) Nácvik užití kompenzačních pomůcek
d) Ukázka manipulace s imobilní osobou
e) Pohotovostní asistence (služba na

zavolání)

Statistika 2014

V roce 2014 využilo službu Osobní asistence 47
klientů, u kterých bylo vykonáno 3 170 návštěv
v celkové délce 6 339 hodin; celkem bylo ujeto
49 386 kilometrů do domácností klientů.

Odbornost pracovníků

Statistika počtu poskytnutých hodin osobní
asistence v letech 2010 - 2014
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Statistika počtu ujetých kilometrů v letech 2010 -
2014

Statistika počtu ujetých kilometrů v letech 2010 -
2014

Akce

 Zdounky, 25.4.2014 – přednáška pro žáky
3. třídy ZŠ J.A. Komenského v Kroměříži
s ukázkami použití kompenzačních pomůcek

 Kostelany, 15.7.2014 – přednáška o Osobní
asistenci a nabízených službách pro veřejnost

 Zdounky, 28.6.2014 (účast na Farním dnu ve
Zdounkách) – ukázka kompenzačních
pomůcek a soutěže pro děti i dospělé

 Kroměříž, 26.9.2014 – Charitní den na
Velkém náměstí – prezentace služby
Charitní den ve Zdounkách – Dne 8.10.2014
jsme v Domě kultury ve Zdounkách
zorganizovali celodenní program. Ranní
program byl určen pro děti ze základních škol.
Poté následovalo představení služby
a program pro veřejnost. Na odpoledne byl
přichystán blok přednášek pro starosty
okolních obcí.
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V roce 2014 byl úspěšně dokončen dvouletý
projekt SPOLU TO ZVLÁDNEME podpořeného
Nadací Partnerství částkou 2 524 273,- Kč, díky
kterému:

 Byly pořízeny nové kompenzační
pomůcky (celkem 19 ks)

 Byli pracovníci střediska odborně
vyškoleni a díky tomu mohou nyní využívat
naše služby rodiny s dětmi se zdravotním
postižením od 4 let věku

 Byla rozšířena působnost služby na
oblast Koryčansko - Zdounecka
a Morkovska

 Zorganizovali a zrealizovali jsme celostátní
odbornou konferenci s názvem Celostní
přístup v péči o seniora, která přiblížila
odborníkům i laickým pečujícím
nefarmakologické postupy tzv. nadnárodních
konceptů sociální péče. Konference se
účastnilo 284 osob.

 Bylo vydáno DVD s videozáznamem
odborných přednášek z výše uvedené
konference

 Byla vydána brožura o činnosti Osobní
asistence Spolu to zvládneme
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Podpořili nás

MPSV, Zlínský kraj, Město Kroměříž, Město
Chropyně, Obec Zdounky, Obec Lutopecny, Pekařství
Ing. Martina Vávry ze Zdounek, klienti sociální
rehabilitace Zahrada,  P. Bohumír Vitásek, Mgr.
Radomír Němeček, Lucie Šustková, Veronika
Woznicová, Lucie Dvořáková, Marie Piňďáková, Petr
Navrátil, Ivo Gabrhelík, Vlasta a Lubomír Harvánkovi

Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů v Lubné za
zapůjčení masek ke svatému Mikuláši.

Nadace Partnerství - Blokový grant pro NNO

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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Adresa:
Cetechovice č.71,

768 02 Zdounky
Vedoucí: Mgr. Alena Perglová

Zástupce: Bc. Michaela Vlasáková
Telefon: 573 368 071
Mobil: 731 604 573

731 103 945
E-mail: chdps.cetechovice @ kromeriz.charita.cz

alena.perglova @ kromeriz.charita.cz
michaela.vlasakova @ kromeriz.charita.cz

Charitní dům pokojného stáří poskytuje dvě sociální
služby – domov se zvláštním režimem a odlehčovací
službu. Domov se zvláštním režimem má k dispozici
38 lůžek a k odlehčovací službě slouží lůžka
4. Základním rozdílem mezi oběma sociálními
službami je délka pobytu. Klient, který využije sociální
službu domov se zvláštním režimem v Charitním
domě pokojného stáří zůstává natrvalo a v případě
odlehčovací služby může klient využít tuto službu po
domluvě od 14 dnů až do 6 měsíců.

Charitní dům
pokojného stáří
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Poslání
Posláním Charitního domu pokojného stáří
v Cetechovicích je poskytovat podporu, pomoc a péči
lidem trpícím demencí, která jim umožní prožít
pokojné a důstojné stáří, ve kterém pocítí, že si je
naše společnost váží a ctí pro jejich práci a životní
zkušenosti.

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, nastavit takové
podmínky života v zařízení, které budou
v dostupné míře kopírovat životní rytmus
každého uživatele

Cílová skupina
- osobám a seniorům s chronickým duševním

onemocněním, převážně demencí
(Alzheimerovou nemocí a demencí jiného typu)

- věkovou strukturou rozumíme osoby a seniory
od 50 let až nad 80 let

- výše popsaná cílová skupina, tj osoby
a senioři mají  trvalé bydliště ve Zlínském kraji

- případně jsou poživateli starobního nebo
invalidního důchodu a příspěvku na péči

- z důvodů demence mají sníženou
soběstačnost, potřebují péči jiné osoby
a vzhledem ke zdravotnímu stavu je pro ně
vhodnější pobytová služba se zvláštním
režimem

-
Principy

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

a zdravotního stavu uživatele služby
3. dodržování posloupnosti podpora – pomoc –

péče
4. v Charitním domě pokojného stáří pracuje

odborně vyškolený tým pracovníků
5. zvyšování kvality služeb prostřednictvím

průběžného vzdělávání pracovního týmu
6. komplexnost sociální služby, která vychází

z individuálních potřeb uživatelů a tím pomáhá
udržet určitou míru soběstačnosti

Základní činnosti
- poskytnutí celoročního ubytování
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- poskytnutí celodenní stravy
- pomoc při osobní hygieně nebo zajištění

vhodných podmínek pro ni
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče

o vlastní osobu
- zprostředkování kontaktu se společenským

prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných

zájmů a při obstarávání běžných záležitostí

Statistika 2014

Domov se zvláštním režimem v roce 2014
- přechod klientů z předchozího roku: 36
- počet příjmů: 18
- počet ukončení: 18
- počet klientů celkem za rok 2014: 54,

z toho 43 žen a 11 mužů
- přechod klientů do dalšího roku: 36
- obložnost: 97,11%
- průměrný věk klientů: 79,96 let

Odlehčovací služba  v roce 2014
- přechod klientů z předchozího roku: 2
- počet příjmů: 23

- počet ukončení: 23
- počet klientů celkem: 25
- přechod klientů do dalšího roku: 2
- obložnost: 73,04 %
- průměrný věk klientů: 78,92

Obložnost celkem za obě sociální služby: 94,810%
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Akce
Potěšit naše klienty zpěvem známých lidových písní
a hrou na klávesy přijel učitel hudby pan Rudolf
Gregor ze ZUŠ v Kroměříži, který u nás v loňském
roce vystoupil celkem třikrát. Na oslavu Dne matek
nás v květnu navštívily děti z Mateřské školy
a Základní školy Roštín. Děti si připravily pokaždé
velmi pestrý program plný divadelních scének,
rytmických a známých písniček, básniček. Spolek
seniorů Hnízdo ze Zdounek nás několikrát navštívili
a strávili s klienty příjemné dopoledne. Recitovali
básně, zazpívali si s nimi a pan farář – P. Radomír
Němeček je doprovázel hrou na kytaru. Poté si
s klienty vřele povídali a zúčastnili se spolu s nimi
duchovního slova v kapli Charitního domu pokojného
stáří. Jako každý rok jsme uspořádali adventní
setkání pro naše klienty nástroje, kterými se děti
samy doprovázely při zpěvu známých písniček. Také
jsme připravili pro klienty různé tematické výlety
a oslavili jsme Den charit v září dnem otevřených
dveří.

Poděkování
Poděkování za finanční dary a spolupráci patří
společnosti seniorů Hnízdo ze Zdounek, obci
Chvalnov – Lísky, obci Zdounky, dále rodině paní

Huráňové a Hrabalíkové a v neposlední řadě patří
poděkování firmě Dvouletá s.r.o., Holešov.
Poděkování za kulturní vystoupení patří panu
Gregorovi, Základní a mateřské škole z Roštína
a rovněž ZUŠ Zdounky. Zvláštní poděkování
zasluhuje naše domovská obec Cetechovice – za
finanční podporu a další bohatou spolupráci kulturní
a pracovní při provozu Charitního domu pokojného
stáří.
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Adresa:
Na Kopečku 1480/4,

767 01 Kroměříž
Vedoucí: Mgr. Barbora Medková

Zástupce vedoucí: Lucie Krejčířová, DiS.
Telefon: 573 334 017

Mobil: 737 788 082
E-mail: barbora.medkova@kromeriz.charita.cz

zahrada@kromeriz.charita.cz

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.

Sociální
rehabilitace

Zahrada
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Cílová skupina

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,
 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).

Principy

Obecné principy služby:
4. Dodržování práv uživatelů (pracovníci služby

usilují o vytváření podmínek, v nichž uživatelé
5. mohou naplňovat svá práva).

6. Respektování volby uživatelů.
7. Individuální přístup a respektování

jedinečnosti každého uživatele.
8. Princip zachování lidské důstojnosti.

Specifické principy služby:
9. Partnerský přístup (uživatel je brán jako

rovnocenný partner, není uplatňován
mocenský přístup, který zná ze zdravotnických
zařízení).

10. Spolupráce s důležitými osobami v životě
uživatele (rodina, psycholog, psychiatr aj.).

11. Aktivizace uživatele (nácvik dovedností,
pracovní zapojení, aktivní trávení volného
času…).
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12. Posilování odpovědnosti uživatelů za svůj
život (svépomocné aktivity…).

13. Zaměření na celek (na situaci uživatele
pohlížíme v souvislostech, nikoliv na
samostatné dílčí aspekty).

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování sociální
rehabilitace se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní
osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování

b) zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
e) poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu

služby v centrech sociálně rehabilitačních
služeb

f) poskytnutí stravy, jde-li o pobytovou formu
služby v centrech sociálně rehabilitačních
služeb

g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí

podmínek pro osobní hygienu, jde-li o pobytovou
formu služby v centrech sociálně rehabilitačních
služeb

Úhrada za poskytované služby
Základní činnosti pobytové i terénní formy jsou
poskytovány bezplatně ( bod a, b, c, d).

Hrazené činnosti pobytové formy:
Ubytování – 100 Kč / den dvoulůžkový pokoj
Ubytování – 120 Kč / den jednolůžkový pokoj

Činnosti poskytované v době nemoci uživatelů či na
začátku přijetí:

a) úklid, praní, žehlení 80 Kč / den
b) poskytnutí stravy podle skutečných nákladů až

do výše: celodenní – 150 Kč / den, oběd – 75
Kč / den

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu – 100 Kč / hod.
podle skutečně spotřebovaného času

Celková úhrada se u každého uživatele odvíjí od
množství služeb, které čerpá.
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Statistika 2014
V roce 2014 bylo uzavřeno 33 smluv o poskytování
služby Sociální rehabilitace ZAHRADA.

Akce
Výstava fotografií uživatelů služby s názvem „Tváří
realitě“, následně z této výstavy vznikl kalendář
služby pro rok 2015
Účast na Bláznivém festivalu v Praze

Koordinace a zprostředkování putovní výstavy
s názvem „Jsem jako ty“ v Muzeu Kroměřížska

Účast na prodejních jarmarcích pořádaných městem
Kroměříž

Poděkování
Ambulantním psychiatrům v Kroměříži, praktické
lékařce MUDr. Vladimíře Hurdálkové a Psychiatrické
nemocnici Kroměříž za spolupráci a projevenou
důvěru.
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Adresa:
Nám. Antoše Dohnala č.p. 25,

768 21 Kvasice
Koordinátor: Marie Gazdošová, DiS.

Mobil: 604 489 152
E-mail: marie.gazdosova@kromeriz.charita.cz

Provozní doba: středa 16.00 -
18.00 (mimo dle tel. domluvy)

Činnost:
 půjčování zdravotních a kompenzačních

pomůcek
 pomoc v domácnosti, při péči o osobu blízkou
 sociální poradenství
 pořádání veřejných sbírek a dobročinných akcí

(Tříkrálová sbírka, Postní almužna, "Adopce
na dálku"), pomoc lidem v nouzi - poskytnutí
finančních i jiných prostředků

 pořádání akcí pro veřejnost, aktivity volného
času pro děti a mládež (odborné přednášky,
modlitební setkání, farní a charitní den,
polečenský večer, výlety, apod.)

 zajištění návštěvy kněze, jáhna, akolyty
(duchovní rozhovor)

 LEDEN - Tříkrálová sbírka

Akce v roce 2014
 ÚNOR - Veřejné setkání charity

- Společenský večer
 BŘEZEN - Setkání " adopce na dálku"

a modlitby za misie
 DUBEN - Postní almužna
 KVĚTEN - Noc kostelů
 ČERVEN - Farní den

- Setkání pletařek obvazů
 ČERVENEC - Tvořivé dílny pro děti
 SRPEN - Tvořivé dílny pro děti

- Výlet rodin
 ZÁŘÍ - Výtvarné odpoledne pro děti
 ŘÍJEN - Charitní den

- Misijní neděle
 LISTOPAD - Výroba adventních věnců
 PROSINEC - Mikulášská nadílka v kostele

Pravidelné setkání
Setkání seniorů na faře - každou druhou středu
v měsíci.

Dobrovolná
Charita

Kvasice
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Adresa:
Kostelní 312
768 24 Hulín

Koordinátor: Miloslav Hradil
Mobil: 775 780 289

E-mail: hradil.miloslav@gmail.com
Provozní doba: úterý 15.00 - 17.00

Činnost:
 Provoz šatníku
 Tříkrálová sbírka
 Postní almužna
 Adopce na dálku

Akce v roce 2014
 LEDEN - Tříkrálová sbírka
 ÚNOR – schůzka vedoucích skupinek
 DUBEN - Postní almužna
 KVĚTEN – Noc kostelů
 ČERVEN – vyklízení šatníku, Broumov

(změna koordinátora)
 ČERVENEC - prázdniny
 SRPEN – úklid šatníku, chystání na novou

sezónu
 ZÁŘÍ – prezentace Charity Hulín na

Svatováclavských hodech v Hulíně
 PROSINEC - příprava na Tříkrálovou sbírku

Dobrovolná
Charita Hulín
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Adresa:
Komenského nám. 31,

768 11 Chropyně
Koordinátor: Pavel Rozsypálek

Mobil: 733 366 415

Pořádané akce 2014
Každoročně se zapojujeme společně s Charitou
České republiky do Tříkrálové sbírky, a to v době
Vánoční

Výsledky TS 2014

Břest 30 865 Kč
Chropyně 63 410,-
Kyselovice 9 856,-
Zářičí 14 355,-
Žalkovice 18 612,-
Celkem 142 648 Kč

Farní Charita Chropyně děkuje všem koledníkům
a vedoucím za pomoc, čas i obětavost při této sbírce.

Dvakrát ročně pořádáme na Chropyňsku humanitární
sbírky ve spolupráci s Diakonií Broumov.

V současné době probíhá sbírka „Kola pro Afriku“ –
pro děti v Africe. Kolo je v Africe udržitelným
dopravním prostředkem a dětem urychlí cestu do
školy.

Farní Charita
Chropyně
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Adresa:
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž

Koordinátor Tříkrálové sbírky:
Mgr. Josef Šebestík

Telefon: 573 343 648
Mobil: 737 630 670

E-mail: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz

Výsledky TS - 2014
Obce: 417 409 Kč
Město Kroměříž: 220 415 Kč
Celkem: 637 824 Kč

Z celkové částky Oblastní charita Kroměříž získala
58% - 369 937 Kč. + DMS – 377 366 Kč.

Záměr Tříkrálové sbírky 2014

Částka Využití Středisko

90 000,-
Přímá pomoc rodinám,lidem v nouzi a propostižené katastrofou

Oblastní charitaKM šetřeníprostřednictvímSociální poradny
20 000,-

Nákup zdravotníhopolohovacího křesla prouživatele Charitní důmpokojného stáří
29 000,-

Dovybavení pokojů prouživatele s chronickýmduševnímonemocněním: nákupzdravotních matrací,ložního povlečenía napínacíchprostěradel
SociálnírehabilitaceZahrada

12 000,-
Nákup myčky na nádobípro uživateles chronickým duševnímonemocněním

SociálnírehabilitaceZahrada
12 000,- Nákup pomůcek provýrobu keramiky SociálnírehabilitaceZahrada
90 000,-

Částka bude použita na
nákup automobilu pro
zdravotní sestry

Charitní
ošetřovatelská
služba

Tříkrálová
sbírka 2014
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90 000,-

Vybavení střediska pro
potřeby účastníků
svépomocné skupiny
a uživatelů služby

Charitní
pečovatelská
služba

20 000,-
Přímá pomoc rodinám,
nemocným a lidem
v nouzi

Charita Kvasice

14 300,-
Nákup kompenzačních
pomůcek pro uživatele

Osobní asistence

Děkujeme všem dárců, všem koledníkům i vedoucím
Tříkrálové sbírky, kteří se podíleli svou obětavostí
a láskou na Tříkrálové sbírce 2014.

Jako poděkování za Tříkrálovou službu, byly koledníci
i vedoucí odměněni bruslením na zimním stadionu
v Kroměříži.
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a láskou na Tříkrálové sbírce 2014.

Jako poděkování za Tříkrálovou službu, byly koledníci
i vedoucí odměněni bruslením na zimním stadionu
v Kroměříži.
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Postní almužna 2014 se
v Kroměřížském děkanátu konala na 26 místech
a celková částka činila 86 629 Kč.
Oblastní charita Kroměříž děkuje všem, kteří
pamatovali na blízké v nouzi i nemocné.

Farnost Výtěžek Farnost Výtěžek
AG KM 1 190,- Počenice 803,-
Břest 3 998,- Prasklice 1713,-
Cetechovice 322,- Rataje 2 768,-
Hoštice 1 752,- Roštín 1 077,-
Hradisko 2 930,- Střílky 226,-
Chropyně 1 312,- Sv.Mořice 19 395,-
Koryčany 2 838,- Těšnovice 1 655,-
Kvasice 4 957,- Věžky 662,-
Kyselovice 619,- Zborovice 2 239,-
Litenčice 1 034,- Zdounky 3 994,-
Morkovice 4 852,- Zlámanka 1 605,-
Pačlavice 2 140,- Zlobice 1 002,-
Panny Marie
Kroměříž 19 117,- Žalkovice 2 459,-

Využití postní almužny:

 Charitní ošetřovatelská služba:
nákup čtyř invalidních vozíků 21 160 Kč.

 Vráceno a využito ve farnostech:
Cetechovice, Střílky, Kvasice, Zlámanka,
Těšnovice, 8 765 Kč.

 Plánuje se zakoupení pěti kusů GSM systému
pro ochranu a přivolání pomoci při zdravotních
potížích nemocným lidem 56 734 Kč.

Postní almužna
2014
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Vyúčtování za rok 2014 - příjmy
a výdaje organizace

celé   Kč celé   Kč

Hospodářský výsledek: - 80 411

PŘÍJMY CELKEM : 35 675 218 VÝDAJE CELKEM : 35 755 629

Tržby za výkony a zboží celkem 14 084 974
Spotřebované nákupy
celkem 2 532 418

Za vlastní výrobky 0 DHM (do 40.tis.) 454 308
Od zdravotních pojišťoven 2 093 640 Ostatní materiál 2 078 110
Za služby klientům doma 1 652 686

Za služby klientům v zařízeních 10 124 860
Energie
(elektřina,plyn,voda) 1 621 760

Ostatní příjmy z prodeje služeb 213 788 Pohonné hmoty (PHM) 410 420
Prodané zboží - Charitní
prodejna 2 006

Příjmy z hospodářské činnosti 110 433
Opravy a udržování 306 981

Provozní dotace celkem 19 408 899 Cestovné,stravné 105 537
MPSV – STÁTNÍ ROZPOČET 15 861 300 Náklady na reprezentaci 18 265
Úřad vlády + Min.zdravotnictví - SR 779 000
Zlínský kraj 713 000 Služby celkem 2 212 747
Město Kroměříž, města a přilehlé obce 707 000 Semináře a školení 215 940
Dotace ESF 0 Nájem 302 970
Ostatní dotace 1 348 599 Ostatní služby 1 693 837
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Tržby z prodeje majetku 0 Osobní náklady celkem 26 910 887
Mzdové náklady - hrubé
mzdy HPP 19 282 710

Příspěvky,dary,sbírky celkem 630 583
Mzdové náklady -
DPP+DPČ 768 475

Přijaté příspěvky,sbírky 282 516
Zákonné sociální a
zdrav.pojištění 6 780 821

Dary - organizace, jednotlivci 348 067 Ostatní zákonné náklady 78 881

Daně,poplatky,pokuty 8 614

Odpisy HIM 1 519 530

Jiné výnosy - krytí odpisů 1 438 622
Poskytnuté příspěvky a
dary 61 577

Ostatní příjmy 1 707 Ostatní výdaje 44 887

Tříkrálova sbírka-vykoledováno 847 200
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Zpráva nezávislého auditora
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Poděkování

Oblastní charita Kroměříž děkuje všem donátorům i dárcům, kteří přispěli v roce 2014 jakýmkoliv
způsobem na činnost organizace. Děkujeme všem i neuvedeným dobrodincům, kteří podpořili naši snahu
zmírňovat utrpení našim klientům.

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

Firmy:
ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ, ARCIDIECÉZNÍ CHARITA
OLOMOUC, ECOLAB HYGIENE, s.r.o., FG FORTE, s.r.o.,
MEDIZONE, s.r.o., Mgr. JITKA DVOULETÁ – LÉKÁRNA, MONT –
KOVO, spol.s.r.o., MPO TRADE, s.r.o., NADACE PARTNERSTVÍ,
TOPEK, s.r.o., TOSHULÍN, a.s., UH AUDIT, s.r.o., STROJE JMK,
s.r.o., ANAON, IWWA s.r.o., ZFP AKADEMIE, a.s., TZ THERM, s.r.o.,
DELCOM-CZ, s.r.o., LAW CZ, s.r.o., PMS REALITY, a.s., ZHS
KROMĚŘÍŽ, ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ,
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SV. MOŘICE, ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST ZDOUNKY

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

Donoři, kteří přispěli na soc. automobil:
AZK SYSTEM s. r. o.,  ČAK CZ, s. r. o., DOOT s. r. o., DURA-LINE CT, s. r. o.,
ELKOV ELEKTRO a.s., ESOKOM, s. r. o., EUROFACE CONSULTING s. r. o.,
FOUNDRY & MACHINING, s. r. o., GLOBAL BUSINESS, s. r. o., HUŤKA
MIROSLAV, ING. JIŘÍ BABUŠNÍK, JAN ŠÁŠEK, KOMINICTVÍ STANISLAV
KYTLICA, KROMĚŘÍŽSKÉ TECHNICKÉ SLUŽBY, MICHAL VEČERKA,
MODEKO - RADEK KOCIÁN, MONT - KOVO, spol. s. r. o., NAREX - MILOŠ REC,
P & L spol. s r. o., P+P TECHNIK s. r.o., PILANA WOOD s. r.o., SEALL v.o.s.,
PLAAN CZECH, s. r.o., PROFIL TEAM s. r. o., RADNIČNÍ SKLÍPEK - Bc. FILIP
JANDA, REMIVA, s. r. o., SAKER spol. s r.o., SEPIO spol. s r.o., SEPROM -
MILAN TOPIČ, SPD KROMĚŘÍŽ, a.s., STAV CONSULT, s. r. o, SPRÁVA A
ÚDRŽBA SILNIC KROMĚŘÍŽSKA, s. r. o, VAPE spol. s r.o.
VODOVODY A KANALIZACE KROMĚŘÍŽ, a.s.
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Jednotlivci:
Pan Vašák Libor, pan Vojtíšek Robert, pan Osička Roman,
paní Šalerová, paní Anežka Foltýnová, paní Věra Huráňová

Materiálními dary přispěli:
Paní Alena Šafaříková, paní Marie Pospíšilová, pan
Josef Dvořák, pan Jiří Viktořík, paní Simona Regerová,
paní D. Rumpelová, paní D. Kravicová, pan Hrabalík

Poděkování patří i těm, kteří na nás myslí ve svých modlitbách, všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při
různých akcí a spolupracují s námi bez nároku na odměnu, kterou je jim jenom naše poděkování.

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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Události roku 2014

Leden Tříkrálová sbírka
Únor Sbírka na Ukrajinu
Únor – Březen Postní almužna
Březen Akce pro děti – bruslení
Březen Konference „Celostní přístup v péči o seniora“
Duben Sbírka textilu a věcí
Červen Předávání soc. automobilu Charitní pečovatelské službě
Červen 8. Ročník odborné konference v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám
Červenec Velehrad – Dny dobré vůle
Září Akce pro děti – Ministrantská pouť
Září Dny charity
Říjen Sbírka textilu a věcí
Listopad Setkání s kněžími děkanátu Kroměříž
Prosinec Putovní výstava „Jsem jako ty“
Prosinec Duchovní odpoledne pro zaměstnance
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Kontakty na střediska:

Charitní ošetřovatelská služba
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 342 911
Mobil: 733 755 842

Osobní asistence
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž

Mobil: 733 755 841,
733 741 444

Sociální rehabilitace Zahrada
Na Kopečku 1480, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 334 017
Mobil: 734 788 082

Kontaktní centrum Plus
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 336 569
Mobil na vedoucího: 734 237 840

Mobil na terénní pracovníky: 737 929 332,
773 454 862Charitní dům pokojného stáří

Cetechovice 71, 768 02 Zdounky
Telefon: 573 368 071,

Mobil: 731 604 573
731 103 945

Charitní pečovatelská služba
Malý Val 1552, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 333 405
Mobil: 731 462 662

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Havlíčkova 2995, 767 01  Kroměříž

Telefon: 573 335 528
Mobil: 737 028 054

Sociální poradna
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 330 013
Mobil: 731 462 662



Alena Dostálíková – účetní,
Mgr. Anna Valachová, DiS. – ředitelka,

Jiří Smělík – administrace
Ing. Jiří Smělík – ekonom

Mgr. Josef Šebestík – pastorační asistent
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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.


