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Vážení a milí čtenáři,
vítám Vás nad listy Výroční zprávy
Oblastní charity Kroměříž za rok 2015.
Jsme rádi, že jsme mohli svou činnost
udržet ve stávajícím režimu a nebylo
nutné činnosti z důvodu financí
omezovat. I v roce 2015 poskytujeme
9 registrovaných sociálních služeb
a jednu zdravotní službu
v domácnosti. Navíc se náš okruh
působení rozšiřuje o dobrovolně
působící charity, a to v Kvasicích,
Koryčanech, Chropyni a Hulíně. Je mi
ctí spolupracovat s dobrovolníky a velmi si vážím jejich usilovné a dlouhodobé
práce bez nároku na odměnu a často si platí některé náklady ze svého. Ovšem
čas, který věnují druhým, je nikdy k nezaplacení. DĚKUJI!
Dále se nám daří rozšiřovat nabídku mimo sociální služby, zmínila bych
Svépomocnou skupinu pro pečující v domácnosti; osvětovou činnost pro
děti a dospělé na téma jak pečovat o nemohoucího v domácím prostředí
nebo jaké je to žít s handicapem; besedy na školách na téma drogové
závislosti a jak se jim bránit; konferenci v rámci mezinárodního dne boje
proti drogám (letos po deváté); účast na jarmarcích s nabídkou výrobků
klientů; charitní šatníky, kde oděvy třídí právě dobrovolníci; potravinovou
pomoc díky potravinovým sbírkám; úklidové a přípravné činnosti kolem
charitních prostor a akcí, které provádějí právě dobrovolníci ….; další a další
akce pro klienty a veřejnost, atd. Je toho opravdu hodně a je nutné vědět, že
na náklady na tyto činnosti si musíme najít mimo dotační tituly – a těch je už
nyní poskrovnu. Vám všem velké díky! Mluvíme li o dobrovolnících,
nesmíme zapomenout na Tříkrálovou sbírku! Moc děkuji všem koledníkům
a vedoucím skupinek, díky jejich úsilí je možno přerozdělit velkou finanční
částku potřebným a dokonce i v zahraničí přijímají pomoc právě od Vás! (10%
z výtěžku) Velké díky!
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Další dobrovolníci jsou lidé pomáhající na akcích a ve službách, včetně
rodinných příslušníků pracovníků charity, nebo našich klientů, dále ráda
připomenu i členy Charitní rady a Revizní komise, nebo lidi organizující různé
představení pro klienty (často hudební) a pro děti …. Je toho opravdu hodně
a jejich výčet by byl opravdu obsáhlý ….
Mé poděkování míří i k pracovníkům Charity – děkuji Vám za Vaši obětavou
a poctivou práci, Vaše práce je náročná jak po fyzické, tak po duševní stránce,
a věřím, že Vás Vaše práce naplňuje. Mám velkou a upřímnou radost z Vašich
úspěchů a z Vašeho profesního růstu.
Přeji všem pevné a stále zdraví na duši i na těle, kéž Vás všude provází Boží
milost a moudrost Ducha svatého.

Anna Valachová

Z lásky

Pane, zde jsou mé ruce,
hotové sloužit chudým a trpícím.
Zde jsou mé nohy,
hotové navštěvovat ty,
kdož jsou osamělí.
Zde je můj hlas pro ty,
kdož potřebují slova lásky.
Zde je mé srdce,
hotové sloužit z lásky.
Vezmi si mé srdce
a vše, co mám.

Blahoslavená Matka Tereza
Patronka Oblastní charity Kroměříž
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Milí přátelé, sestry a bratři,

charitní služba je službou potřebným v duchu křesťanské lásky. Pracovníci
Charity se nasazují v sociální oblasti, a to v tolika různých službách, jak je
patrné i z této souhrnné výroční zprávy. Každá tato služba má své specifikum,
ale společným jmenovatelem je konkrétní pomoc člověku, který je v nouzi,
který je nemocen, trpí, strádá, cítí se osamocen, je v obtížné životní situaci.
A jde o to poskytovat tuto pomoc obětavě, vytrvale a s láskou. To je velmi
náročné.

Všem, kteří zajišťují chod Oblastní charity Kroměříž, všem, kteří pracují
v jednotlivých zařízeních Charity, i těm, kteří podporují charitní dílo, přeji
a vyprošuji odvahu a vytrvalost. Kéž při své námaze také zakoušejí radost,
o které mluví sv. Vincenc z Paula: „Blahoslavení, kteří dokážou krátký životní
okamžik využít k tomu, aby konali skutky milosrdenství.“

P. Josef Lambor
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Charitní ošetřovatelská služba

Charitní pečovatelská služba

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
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Osobní asistence

Sociální rehabilitace Zahrada

Charita Chropyně

Ekonomický úsek

Sociální poradna

Charitní dům pokojného stáří - Cetechovice
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Terénní program Plus

Odlehčovací služba

Domov se zvláštním režimem

OBLASTNÍ CHARITA KROMĚŘÍŽ - ŘEDITELKA

Arcidiecézní charita Olomouc

Charita ČR

Charita Kvasice

Charita Hulín

Charita Koryčany

Pastorační asistent

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

Sbírkové konto Adélka: KB Kroměříž, č.ú. 107-8567360257

Registrace u MK ČR: 30. 10. 1996

Trvání činnosti: Od 24. 1. 1992

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

Revizní komise: Ing. Josef Pláteník, Ing. Antonín Souček,
Ing. Hana Pořízková

Počet pracovníků: k 31. 12. 2015 celkem 107

Základní údaje
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Vedoucí: Jitka Fučíková
Zástupce vedoucí: Bc. Helena Kovářová
Adresa: Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Tel: 573 342 911
Mobil: 733 755 842
E-mail: jitka.fucikova@kromeriz.charita.cz

Charitní ošetřovatelská služba a její poslání
Charitní ošetřovatelská služba je zdravotní péče poskytována zdravotními
sestrami s registrací v domácnosti uživatelů. Naší službou umožňujeme
klientům v době nemoci nebo snížené soběstačnosti zůstat ve svém vlastním
sociálním prostředí.

Dostupnost a územní oblast
Charitní ošetřovatelská péče je zajištěna 24hodin, 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.
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Spolupráce s pojišťovnami: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR - 111,
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR - 211, Vojenská zdravotní
pojišťovna ČR - 201, Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna - 213,
Oborová zdravotní pojišťovna zam. bank, poj. a stav. - 207, Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna - 205.

Úkony ošetřovatelské zdravotní péče
Kontrola fyziologických funkcí /TK, P, TT/, odběry krve /venózní, kapilární/,
moči, stolice, výtěry a stěry z ran, aplikace injekcí, opiátů, převazy dekubitů,
bércových vředů, péče o pooperační rány, péče o stomie, péče o permanentní
močové katetry, cévkování žen, proplachování drénů, ošetřovatelská
rehabilitace, edukace léčebného režimu, zácvik rodiny v péči o klienta
v domácím prostředí.
V rámci Charitní ošetřovatelské služby poskytujeme kompenzační pomůcky
a to převážně na přechodnou dobu, kdy pomůcky slouží ke zvládnutí
přechodu klienta z vybaveného nemocničního prostředí do jejich domácnosti,
kde tuto pomůcku potřebují jen dočasně nebo k překlenutí období, než mohou
získat pomůcku na lékařský předpis k trvalému užívání.

Doba půjčování:
Po - Pá od 10:00 do 13:00
nebo dle telefonické domluvy: 573 342 911, 733 755 842

Statistika za rok 2015
Počet ošetřených uživatelů 273
Počet návštěv zdravotních sester 7 269
Počet lékařů, kteří indikovali domácí péči 42
Počet uživatelů, kteří využili kompenzační pomůcky 125
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Vedoucí: Mgr. Romana Hejdová
Adresa: Malý Val 1552, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 333 405
Mobil: 731 462 662
E-mail: romana.hejdova@ kromeriz.charita.cz

pecovatelska.sluzba@kromeriz.charita.cz
Zástupce vedoucího: Pavlína Oulehlová, DiS.
Telefon: 573 333 405
Mobil: 734 237 839
E-mail: pavlina.oulehlova@ kromeriz.charita.cz
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Provozní doba - kancelář
Po – pá: 8:00 – 16:00
Provozní doba - 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 - terén Kroměříž
Provozní doba - 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
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.
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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
- 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 při
podání jídla a pití, při oblékání, přesunu na vozík, polohování na lůžku
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu - pomoc při osobní hygieně na lůžku či v koupelně včetně mytí vlasů
a stříhání nehtů
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – dovoz jídla
a jeho příprava na talíř
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti – úklid domácnosti, nákupy
a pochůzky, praní a žehlení prádla na středisku služby
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -
doprovázení k lékaři, na úřady, instituce.
6. Úkony nad rámec vyhlášky (fakultativní činnosti) - nácvik
pohybových dovedností; pronájem termojídlonosičů; použití zvedáku do vany,
sedačky na vanu, bazénku na mytí vlasů; dohled nad dospělým občanem.
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Pozn. Fakultativní činnosti lze poskytovat pouze uživatelům, kteří pravidelně
odebírají činnosti základní.

Statistika 2015

Pracovnice Charitní pečovatelské služby
Provoz Charitní pečovatelské služby zajišťovalo 10 pracovnic, 8 pečovatelek
(7,3 úvazku), sociální pracovnice (1 úvazek) a vedoucí (1 úvazek). Tým
pečovatelek zajišťuje také péče večerní, víkendové a ve svátek.

Vzdělávání pracovnic Charitní pečovatelské služby
Pracovnice se během roku 2015 zúčastnily 60 hodin supervizí.
Díky podpoře z projektu „Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji II“ Úřadu
práce ČR byly všechny pracovnice proškoleny v oblasti Standardů kvality
sociálních služeb a Individuálního plánování. Účastnily se také 3-denního kurzu
Kinestetické mobilizace, s cílem získat dovednosti k ochraně zdraví pracovnic
při výkonu své profese, ale i zvýšení komfortu zejména imobilních klientů
během hygieny na lůžku, polohování a přesunech na vozíček.

Uživatelé Charitní pečovatelské služby
V roce 2015 využilo našich služeb celkem 98 uživatelů, s převahou žen.
Skupinu uživatelů tvořilo 93 seniorů a 5 osob se zdravotním postižením.
Z toho 3 osoby byly mladší 64 let, nejpočetnější skupině (61 osob) bylo nad
80 let a 34 osob v naší péči bylo ve věku 65 – 80 let.
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Nejsilnější
zastoupení
uživatelů
CHPS
je ve městě
Kroměříž
(88 %).

Provedené úkony Charitní pečovatelskou službou
Z nabídky všech základních úkonů, které uživatelům služby poskytujeme, jsme
nejvíce hodin v roce 2015 strávily s uživateli při těchto úkonech:

- dopomoc při hygieně:  3.312 hodin
- příprava a podávání stravy: 1.656 hodin
- pomoc při běžném pravidelném úklidu domácnosti: 904 hodin
- nakupování, pochůzky do lékárny, na poštu, k lékaři: 770 hodin
- pomoc při pohybu po domácnosti či polohování na lůžku: 694 hodin
- nácvik pohybových dovedností: 159 hodin
- doprovody uživatelů k lékaři či na úřady: 110 hodin
- dohled u uživatelů (v případě, kdy musí rodinný pečující nárazově

vyřídit svou osobní záležitost): 78 hodin
- praní a žehlení prádla uživatelů na středisku: 59 hodin
- péče o nehty: 48 hodin
- pomoc s velkým úklidem domácnosti (zejména mytí oken): 40

hodin
- topení v kamnech: 23 hodin

U našich uživatelů jsme v roce 2015 strávili 12.625 hodin a rozvezli 6.560
obědů.

Bezplatně prováděné péče Charitní pečovatelskou službou
Charitní pečovatelská služba /dle §75 odst. 2/ zákona o sociálních službách
poskytovala v roce 2015 bezplatně péči dvěma klientům.
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Hodnota bezplatně provedené péče
činila 72.414,- Kč a pracovnice u nich
strávily 804,5 hodiny. Kvasice - 1
uživatel, péče v hodnotě 44.334,- Kč
po celý rok 2015. Kroměříž – 1
uživatel, péče v hodnotě 28.080,- Kč
od konce dubna do konce roku 2015.

Automobily Charitní pečovatelské služby
K našim klientům dojíždíme 5ti automobily. V letošním roce jsme díky
sponzoringu společnosti TOSHULÍN, a. s. převzali již druhou Škodu Fabiu. Jen
díky této pomoci je služba mobilnější a konkurenceschopnější. Situaci ale
značně komplikuje fakt, že 3 vozy mají najeto více než 200 tis. km a jsou
velmi poruchové. Za návštěvami u klientů ze střediska Kroměříž i Kvasice jsme
mimo 588 hodin pěších přesunů pečovatelek celkově najely automobily 28.929
km.
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DOMA je DOMA
Od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 byl realizován projekt DOMA je DOMA, který byl
finančně podpořen z Programu švýcarsko - české spolupráce. Díky projektu
pořádáme pravidelná setkávání svépomocné skupiny a svým uživatelům
zajišťujeme fakultativní úkon nácvik pohybových dovedností.

Svépomocná skupina
Charitní pečovatelská služba i v roce 2015 nabízela laickým pečujícím
v domácnosti možnost pravidelného setkávání v prostorách služby v rámci
svépomocné skupiny. Pečující v našich prostorách získali bezpečný prostor pro
sdílení osobních zkušeností souvisejících s péčí zpravidla o člena rodiny.
Umožnila jim načerpat nové poznatky a vědomosti.  Během každého setkání
byl přítomen sociální garant svépomocné skupiny a realizátor nácviku
praktických dovedností – pečovatelka. Pod vedením profesionální pečovatelky
měli pečující možnost naučit se prakticky polohování klienta, jeho přesun
z lůžka na vozík, výměnu pleny či provedení celkové hygieny na lůžku. Pečující
se i nadále setkávají v rámci svépomocné skupiny 1 x měsíčně při kávě či čaji
a jejich účast na setkání je bezplatná. Setkání probíhá 10 x ročně, tj. 1x
měsíčně vyjma letních měsíců (červenec, srpen). Setkávání skupiny bylo
zahájeno za podpory Nadace Partnerství a po ukončení projektu 28. 2. 2015
bylo finančně podpořeno prostřednictvím města Kroměříž – 12.000,- Kč.

Akce Charitní pečovatelské služby
Jako každým rokem jsme uspořádali pro uživatele Charitní pečovatelské služby
setkání, avšak mimořádně nešlo o setkání adventní. Využili jsme tentokrát
příjemného počasí a sešli jsme se v září u příležitosti oslav Dne Charity a také
žehnání nových prostor služby. Čtvrtým rokem jsme uspořádali Petanque pro
seniory v Podzámecké zahradě. S realizací této akce nám tentokráte velmi
pomohli studenti Gymnázia Kroměříž, kteří soutěž organizovali
a vyhodnocovali. Pracovnice služby se tak mohly naplno věnovat soutěžícím
uživatelům služby i dalším účastníkům z řad seniorů. Na středisku v Kroměříži
pak 1x měsíčně organizujeme setkávání Svépomocné skupiny pro pečující.
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Financování Charitní pečovatelské služby
Činnost Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Kroměříž byla v roce
2015 financována následovně:

- Zlínský kraj - 1 358 320 Kč
- Úhrady od uživatelů – 1.094.119,- Kč,
- Úřad práce – 190.072,- Kč,
- Město Kroměříž – 62.500,- Kč,
- Úhrady za provedené pedikúry (činnost ukončena 10/2015) – 50.700,-

Kč,
- Obec Kvasice – 50.000,- Kč,
- Město Kroměříž – 12.000,- Kč na provoz Svépomocné skupiny,
- Obec Lutopecny – 5.000,- Kč.

Dále děkujeme:
Nadace Partnerství za spolupráci a podporu projektu DOMA je
DOMA.
Obec Kvasice za bezplatný pronájem prostor, ve kterých se nachází
Středisko osobní hygieny, za úhradu nákladů spojených s provozem
a údržbou těchto prostor.
Gymnázium Kroměříž za pomoc při realizaci Petanque pro seniory –
Mgr. Jiřímu Pospíšilovi a studentům septimy B: Anně Bláhové, Monice
Horákové, Davidovi Drexlerovi a Janu Hlobilovi.

Děkujeme i všem drobným dárcům, každá pomoc je pro nás
významná!
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V rámci zařízení Kontaktní centrum Plus fungují dva vzájemně propojené
programy:
Kontaktní a poradenské centrum Plus – ambulantní služba,
Terénní program Plus – terénní služba, která působí v Kroměříži, Bystřici
pod Hostýnem, Morkovicích – Slížanech, Holešově, Hulíně, Chropyni a v okolí
těchto měst.

Vedoucí: Mgr. Radovan Klabal
Adresa: Ztracená 63
Telefon: 573 336 569
Mobil: 734 237 840
E-mail: radovan.klabal@kromeriz.charita.cz
Počet uživatelů v roce 2015:
240 - Kontaktní a poradenské centrum Plus (ambulantní služba)
200 - Terénní program Plus (terénní služba)
Počet zaměstnanců: 4
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Provozní doba:
Otevírací doba Kontaktního a poradenského centra Plus
Pondělí – pátek 9:00 – 16:00
Provozní doba Terénního programu Plus
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 přilehlých
okolních obcích.

Poslání
Kontaktní centrum Plus poskytuje 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, tedy zejména
těch, kteří drogy neužívají, před důsledky tohoto jevu ve společnosti. V rámci
terénní práce pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog či jejich blízké
v jejich přirozeném prostředí, kde se běžně pohybují nebo kde žijí (např.
sídliště, ulice, parky, nádraží, restaurace apod.) a nabízí 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,
- monitorovat výskyt infekčních nemocí (hepatitida typu C a virus 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 závislosti,
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- 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 a dalších.

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 zejména:

1. výměna injekčního materiálu,
2. sociální a zdravotní poradenství,
3. poradenství v oblasti závislostí a jejich řešení pro uživatele drog,

partnery a blízké,
4. zprostředkování léčby závislosti,
5. podpora a poradenství při zvládání náročných situací v souvislosti

s užíváním drog,
6. podpora v abstinenci a prevence relapsu,
7. testování na infekční nemoci (virus HIV, hepatitida typu C),
8. motivační práce s klienty a práce na změně životního stylu s výhledem

abstinence,
9. rodinná mediace,
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10. poskytování odkazů na jiné sociální služby a ostatní spolupracující
zařízení.

Statistika programu a zajímavosti
- služeb Kontaktního a poradenského centra Plus (ambulantní služba)

využilo 210 uživatelů drog a 30 rodinných příslušníků přicházejících na
poradenství,

- služeb Terénního programu Plus (terénní služba) využilo 195 uživatelů
drog a 5 rodinných příslušníků přicházejících na poradenství,

- 76% klientů tvoří muži a 24% ženy,
- průměrný věk klientů – uživatelů drog byl 30,5 let, přičemž průměrný

věk mužů byl 33 let a žen 28 let,
- pracovníci jsou každý pracovní den v kontaktu průměrně s 16 uživateli

drog,
- mezi nejužívanější drogy patří pervitin – 90%, surové opium (nezralé

makovice) – 7% a marihuana – 3%,
- 92% klientů užívá výše uvedené drogy injekčně,
- vyměněno a následně bezpečně zlikvidováno bylo celkem 41 381 ks

použitých injekčních stříkaček,
- každý injekční uživatel drog vyměnil za rok v průměru 145 ks injekčních

stříkaček,
- v loňském roce jsme zaznamenali, že několik dlouholetých klientů

programu ve věku 30 – 35 let, kteří doposud neměli žádné pracovní
zkušenosti, začali pracovat na HPP (jedná se obvykle o pomocné
dělnické práce) a na základě pravidelného příjmu začali splácet své
dluhy, které jim vznikly v předchozích letech,

- celkově stále pozorujeme převažující zájem klientů o poradenské
a terapeutické služby, kdy sami klienti – uživatelé drog i rodinní
příslušníci oslovují pracovníky s žádostí o poradenskou nebo
terapeutickou
pomoc či
zprostředkování
následné péče.
Souvisí to mj.
také s délkou
doby užívání
drog, sociální
situací
i problémy, se
kterými se
potýkají a které
musejí řešit.
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Akce
Kontaktní centrum Plus pořádalo dne 26. 6. 2015 v Kroměříži 9. ročník
odborné konference u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám.
Konference se opět konala pod záštitou radní Zlínského kraje za sociální oblast
Mgr. Taťány Valentové Nersesjan a místostarosty města Kroměříže PhDr.
Pavla Motyčky, Ph.D. Odborným garantem byl MUDr. Pavel Konečný
a konference byla
akreditována u České
asociace sester. Na
konferenci přednášeli
pracovníci z Kontaktního
centra Plus v Kroměříži,
krajský protidrogový
koordinátor Zlínského
kraje, odborníci z Kliniky
adiktologie 1. Lékařské
fakulty Univerzity Karlovy
a Všeobecné fakultní
nemocníce v Praze,
Ambulance adiktologie
Zlín a z Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech.
Konference se zúčastnilo 136 osob ze Zlínského, Jihomoravského,
Moravskoslezského a Olomouckého kraje, šlo především o sociální pracovníky,
pedagogy, lékaře a zdravotníky, psychology a úředníky.

Poděkování
Kontaktní centrum Plus podporují:
- Zlínský kraj,
- Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
- Ministerstvo zdravotnictví ČR,
- Zlínský kraj – Kancelář hejtmana
- Město Kroměříž,
- Město Bystřice pod Hostýnem,
- Město Holešov,
- Město Hulín,
- Město Chropyně,
- Město Morkovice – Slížany,
- Zelená hvězda Zlín,
- Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
- Lutra Medical s.r.o.
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Vedoucí: Mgr. et Bc. Libor Jarmar
Adresa: Havlíčkova 2995, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 335 528
Mobil: 737 028 054
E-mail: libor.jarmar@ kromeriz.charita.cz
Počet uživatelů v roce 2015: 80
Počet zaměstnanců: 11
Provozní doba: nepřetržitý provoz

Poslání
Poselstvím Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Kroměříži je
poskytnout matkám a jejich nezletilým dětem 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, možností 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.
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Zajišťujeme sociální i ekonomickou stabilizaci rodiny odpovídající její aktuální
situaci a snažíme se o psychickou stabilizaci klientek. Ve spolupráci s klientkou
rovněž zabezpečujeme její základní potřeby a postupně zvyšujeme její
samostatnost a nezávislost na naší sociální službě.

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

Principy
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Kroměříži poskytuje svoje služby 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
1. Poskytnutí ubytování v samostatné bytové jednotce s kuchyňským

koutem a hygienickým zařízením.

2. 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).

3. 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 nezletilých dětí do péče a při rozvodovém řízení,
- pomoc v orientaci v zákonech a jednání s institucemi,
- pomoc v péči o sebe, děti a domácnost,
- základní sociální poradenství, poradenství v oblasti domácího násilí

i sociálně-právní ochrany dětí.

Akce
V roce 2015 se podařilo za finanční podpory a sponzorského daru TOSHULIN,
a. s. nově zrekonstruovat terapeutickou dílnu a vybavit ji novým zařízením,
rovněž byla provedena i celková rekonstrukce společné kuchyně pro naše
klientky a to díky MUDr. Tomášovi Ilíkovi, který našemu zařízení daroval
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vybavení své stomatologické ordinace. Na vybavení kuchyně nám poskytly
finanční dar Vodovody a kanalizace, a. s. Kroměříž. V rámci prezentace naší
sociální služby proběhla v Domě kultury v Kroměříži slavnostní vernisáž
výstavy fotografií zobrazující život v našem azylovém domě pod názvem
„Nikde není jako doma“. Velkou pomocí byl i finanční dar Zemědělského
výzkumného ústavu Kroměříž, díky kterému mohly být zakoupeny lavičky
k dětskému hřišti, které je součástí našeho azylového domu.
V průběhu celého roku byla věnována velká pozornost opravám bytových
jednotek a některé z nich byly vybaveny novými chladničkami a nemalé
finanční prostředky byly investovány do nových venkovních vchodových
elektronických dveří i do venkovního kamerového systému, který zajišťuje
plnou bezpečnost našich žen a dětí i samotných pracovníků azylového domu.
Díky našim stálým dárcům bylo možné během roku uspořádat celou řadu
sportovních, společenských i kulturních akcí pro naše nejmenší.

V roce 2015 byl rovněž zorganizován týdenní  rekreačně - výchovný pobyt
našich dětí v Hipocentru v Koryčanech
a v průběhu roku byla našim ženám
a matkám zajišťována kvalitní
duchovní podpora i poradenství
v oblasti prevence závislostí na
návykových a psychotropních látkách.
Za významné považujeme i naši účast
při zajištění Národní potravinové
sbírky, díky které náš azylový dům
získal celkem 630 kg potravin pro
sociálně slabé ženy, maminky i jejich
děti.

Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem našim dárcům za jejich štědrost,
podporu i pomoc. Vážíme si všech  materiálních i finančních darů, bez kterých
si neumíme chod naší sociální služby představit. Zvláštní poděkování patří
i všem bezejmenným dárcům.
Mezi naše stálé dárce a podporovatele patří:
TOSHULIN, a. s., EASY TRANS, Mořský koník, DUNA Graphics, MONT – KOVO
Břest, spol. s. r. o., RGV a. s. Břeclav,  MaR SYSTEMS, s. r. o., Správa
a údržba silnic Kroměříž, Město Kroměříž, SFINX Nestle Holešov, seskupení
Kamarádi a Základní škola Morkovice.
Velmi děkujeme i Vyšší odborné škole pedagogické a Střední pedagogické
škole Kroměříž, Studiu Kamarád a Mateřskému centru „Klubíčko“ za výbornou
spolupráci v oblasti péče o naše děti.
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Vedoucí a sociální pracovník:
Veronika Běhalová, DiS.
Zástupce a sociální pracovník:
Alice Stravová, DiS.
Adresa: Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Terén: Nábřeží 1314, Hulín (jen na objednávku každé 1. a 3. úterý v měsíci)
Telefon: 573 330 013
Mobil: 733 755 847
E-mail: veronika.behalova@kromeriz.charita.cz
Počet klientů v roce 2015: 355
Počet předlužených klientů: 268
Počet zaměstnanců: 2 (celkem 1,5 úvazku)

Provozní doba v roce 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
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Počet zaměstnanců: 2 (celkem 1,5 úvazku)

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

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

- 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.
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Cílová skupina
- sociální poradna poskytuje základní a odborné 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.

Principy Sociální poradny
- bezplatnost – služby jsou poskytovány ze zákona bezplatně
- 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 – každý má právo si zvolit řešení,
a proto i zodpovědnost za svá rozhodnutí si nese každý sám.

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.
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Činnosti a 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, možnosti obrany, asistence při
vyjednávání s exekutory),

- osobní bankrot (pomoc při přípravě, sepisování návrhu, 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 ze
Zlínského kraje,

- na provoz poradny přispěli 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 Kroměříž: 726043691/0100, variabilní symbol: 730. Za
Vaše příspěvky budeme vděčni, každá koruna nám pomáhá.

Personální zajištění v roce 2015
- služby Sociální poradny byly v roce 2015 zajištěny 1 pracovníkem na

plný úvazek a 1 pracovníkem na úvazek zkrácený, a to až od 1. 7.
2015. Dále pro klienty Sociální poradny vypomáhal právní poradce na
DPP,
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- pracovníci Sociální poradny jsou odborně vyškoleni, účastní se dalšího
vzdělávání a supervizí,

- sociální poradna rovněž spolupracuje se studenty
a dobrovolníky, (v roce 2015 prošly poradnou 4 praktikantky
a vypomáhala 1 dobrovolnice. Dobrovolnice věnovala práci v poradně
28 hodin ze svého volného času. Za pomoc a činnost pro poradnu
tímto dobrovolnici i praktikantkám děkujeme),

- v roce 2015 proběhlo v poradně 1786 kontaktů, 355 nových případů
se stalo klienty poradny, celkem bylo poskytnuto 901 hodin intervencí
(zjednodušeně řečeno je to celkový počet vedených odborných
jednání ve prospěch klienta) v rozsahu 979 hodin,

- i přes stále trvající úsilí získat dostačující množství financí jsme
v průběhu roku odmítli z kapacitních důvodů 204 (což je o 24 méně
než v roce 2015) žadatelů, z nichž nakonec byla v průběhu roku
většina uspokojena v neadekvátních lhůtách, mnohdy později než
bylo potřebné,

- ke konci roku zůstalo neuspokojeno stále 15 zájemců.

Statistika data a průběh roku 2015

Ceník služeb

Služby Sociální poradny jsou poskytovány ze zákona bezplatně.
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Vedoucí: Mgr. Renata Gabrhelíková
Zástupce vedoucího: Mgr. Pavla Doleželová (1 – 9/2015)

Radka Nakládalová, DiS. (10 – 12/2015)
Adresa: Ztracená 63, 767 01 Kroměříž

Zákostelí 36, 768 02 Zdounky
Telefon vedoucí: 733 755 841
Telefon zástupce:733 741 444
E-mail: renata.gabrhelikova@kromeriz.charita.cz

osobni.asistence@kromeriz.charita.cz
Počet klientů v roce 2015: 33
Počet zaměstnanců: 7 HPP + 2 DPP + 7 dobrovolníků
Provozní doba služby: 24 hodin denně včetně víkendů a svátků
Provozní doba kancelář Kroměříž: Po – Čt 8:00 – 15:00

Pá 8:00 – 12:00
Provozní doba kancelář Zdounky: St 8:00 – 12:00
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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
života jejich vrstevníků.

Cíle služby
- S podporou nebo pomocí umožnit klientovi žít ve svém přirozeném

prostředí.
- Pomoci zvládat běžné každodenní činnosti, které by klient dělal sám,

kdyby mu v tom nebránilo postižení nebo věk.
- Podpořit soběstačnost a samostatnost klienta.

Cílová skupina
- Osoby se zdravotním postižením od 4 let věku
- Senioři se zdravotním znevýhodněním

Principy

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
6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

osobních záležitostí
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Pohotovostní asistence – služba na zavolání, která je objednána méně jak
24 hodin před začátkem služby.

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

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

b) Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Statistika 2015

Počet klientů 33
Počet setkání 3 159
Počet hodin přímé péče (s cestou) 7 700
Počet ujetých kilometrů za klienty 40 437
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SENIOŘI
SE ZDRAVOTNÍM
ZNEVÝHODNĚNÍM

OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM

Odbornost pracovníků

Cílové skupiny v roce 2015
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Cílové skupiny v roce 2015
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Podpořili nás:

Zlínský kraj, město Kroměříž, obec Lutopecny.
Děkujeme našim dobrovolným pracovníkům:
Lucie Dočkalová, Mgr. Pavla Doleželová, Lucie Dvořáková, Lukáš Gabrhelík,
Matyáš Gabrhelík, Ing. Daniela Kamencová, Vlasta Štulová.
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

Děkujeme panu starostovi obce Lutopecny za krásné ocenění naší práce.
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Akce pro veřejnost
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Vedoucí: Mgr. Alena Perglová
Mobil: 731 604 573
E-mail: alena.perglova @kromeriz.charita.cz
Adresa: Cetechovice č. 71, 768 02 Zdounky
Telefon: 573 368 071
Mobil: 731 103 945
E-mail: chdps.cetechovice@kromeriz.charita.cz
Počet lůžek: 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.

Celkem máme 42 klientů. Počet zaměstnanců: 42 zaměstnanců
Provozní doba: nepřetržitá

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.
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Cíle služby
- Prožívat a žít stáří s ohledem na individuální možnosti a potřeby

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

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

zdravotní stav v součinnosti s individuálními plány a cíli spolupráce.
- 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, kteří 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
- respekt a úcta k lidské důstojnosti,
- individuální nastavení služby podle potřeb a zdravotního stavu

uživatele služby,
- dodržování posloupnosti podpora – pomoc – péče,
- v Charitním domě pokojného stáří pracuje odborně vyškolený tým

pracovníků,
- zvyšování kvality služeb prostřednictvím průběžného vzdělávání

pracovního týmu,
- snaha o komplexnost sociální služby, která vychází z individuálních

potřeb uživatelů a tím pomáhá udržet určitou míru soběstačnosti.

Základní činnosti
1. poskytnutí celoročního ubytování,
2. poskytnutí celodenní stravy,
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3. pomoc při osobní hygieně nebo zajištění vhodných podmínek pro ni,
4. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
6. sociálně terapeutické činnosti,
7. aktivizační činnosti,
8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání

běžných záležitostí.

Statistika r. 2015
Domov se zvláštním režimem v roce 2015

- přechod klientů z předchozího roku: 36
- počet příjmů: 16
- počet ukončení: 15
- počet klientů celkem za rok 2015: 52
- přechod klientů do dalšího roku: 37
- obložnost: 97,54%
- průměrný věk klientů: 79 let

Odlehčovací služba  v roce 2015
- přechod klientů z předchozího roku: 2
- počet příjmů: 22
- počet ukončení: 20
- počet klientů celkem: 24
- přechod klientů do dalšího roku:4
- obložnost: 80,96 %
- průměrný věk klientů: 80 let

Poděkování
Poděkování za  finanční dary a spolupráci patří, obci Chvalnov – Lísky, obci
Zdounky, Městu Kvasice a Městu Kroměříž. Vyzdvihujeme i spolupráci
s rodinami klientů a dárci paní Ing. E. Zatloukalovou, paní M. Chviličkovou
a paní M. Hrobařovou.  Poděkování patří firmě LÉKÁRNA MEDICA Dvouletá
s.r.o., Holešov za vzornou spolupráci a finanční dar. Další poděkování
vyslovujeme za vystoupení pro naše klienty panu Gregorovi, společenství
seniorů Hnízdo ze Zdounek, dále Základní a mateřské škole z Roštína a rovněž
ZUŠ Zdounky. Jako i v každém roce děkujeme za příkladnou spolupráci
a finanční dar naší mateřské obci Cetechovice.
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Vedoucí: Mgr. Jana Frydrychová
Zástupce vedoucí: Bc. Lucie Krejčířová, DiS.
Adresa: Na Kopečku 1480, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 334 017
Mobil: 734 788 082
E-mail: jana.frydrychova@kromeriz.charita.cz,

zahrada@kromeriz.charita.cz
Počet uživatelů v roce 2015 celkem: 50 podpořených osob
Počet zaměstnanců: 9
Provozní doba:
Pobytová forma: nepřetržitý provoz
Terénní forma: Po – Pá 13:00 – 16:00

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.
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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 uživatele 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.

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.

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).

Principy služby

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

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

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

psychiatr aj.),
- aktivizace uživatele (nácvik dovedností, pracovní zapojení…),
- posilování odpovědnosti uživatelů za svůj život (svépomocné

aktivity…),
- zaměření na celek (na situaci uživatele pohlížíme v souvislostech,

nikoliv na samostatné dílčí aspekty).

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.

Statistika 2015
V roce 2015 bylo uzavřeno 29 smluv o poskytování služby Sociální rehabilitace
Zahrada.

Akce 2015
Účast na Bláznivém festivalu v Praze.
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Účast na prodejních jarmarcích pořádaných městem Kroměříž a Psychiatrickou
nemocnicí Kroměříž.
Promítání dokumentárních filmů z festivalu Jeden svět k příležitosti Dnů
duševního zdraví v Kině Nadsklepí.
Návštěva uživatelů Centra trénování paměti v Ostravě.
Stáž pracovníků Sociální rehabilitace Zahrada ve FOKUS Praha, z.ú. a Bona
o.p.s. v Praze. Rozdávání Betlémského světla v Sociální rehabilitaci Zahrada.

Poděkování
Ambulantním psychiatrům v Kroměříži, praktické lékařce MUDr. Vladimíře
Hurdálkové a Psychiatrické nemocnici Kroměříž za spolupráci a projevenou
důvěru.
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Koordinátor: Marie Gazdošová, DiS.
Kontakt: Nám. Antoše Dohnala č.p. 25, Kvasice
Email: marie.gazdosova@kromeriz.charita.cz
Provozní doba: středa 16:00 – 18:00 (mimo dle tel. domluvy)

Charita Kvasice je dobrovolně působící charita regionu Kroměříž a zabývá se
touto činností:

- 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 materiálních prostředků,
- pořádání akcí pro veřejnost, aktivity volného času pro děti a mládež

(odborné přednášky, modlitební setkání, farní a charitní den,
společenský večer, výlety, apod.)

- zajištění návštěvy kněze, jáhna, akolyty (duchovní rozhovor)

Akce:
- Pravidelné půjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek
- Tříkrálová sbírka
- Modlitební setkávání v postní době
- Postní almužna
- Noc kostelů
- Farní den
- Tvořivé dílny pro děti
- Letní karneval
- Charitní den
- Misijní neděle
- Mikulášská nadílka v kostele
- Výtvarná soutěž pro děti MŠ a ZŠ

na téma: "Půjdem spolu do Betléma"
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Koordinátor: Ludmila Selucká
Kontakt: Náměstí 62, 768 05 Koryčany
E-mail: ludmila.selucka@selucka.com

Charita Koryčany je dobrovolně působící charita regionu Kroměříž a zabývá se
touto činností:
- Organizování Tříkrálové sbírky. Do této akce bylo zapojeno 15 dospělých

dobrovolníků a 30 dětí. Spolupracujeme také místní základní školou, která
nám pomáhá zajišťovat koledníky z řad dětí.

- Setkání koledníků
a vedoucích na Cyrilce
vedle fary, kde jsme
poděkovali všem
účastníkům TS
a připravili pohoštění.
Ve společném sdílení
jsme prožili radostné
nedělní odpoledne.
Rozcházeli jsme se
s vědomím, že se
podílíme na pomoci
rodinám a lidem v nouzi
také na podpoře
charitního díla.

- Půjčování kompenzačních pomůcek zdravotně postiženým lidem podle
potřeby.

- Zdravotně postiženým lidem zajišťujeme dopravu autem k účasti na
bohoslužbách.

- Průběžně si všímáme potřebných, např. starých nemohoucích osob
a zprostředkováváme jim další pomoc.

- Během roku spolupracujeme s místním knězem, který nám vychází vstříc
v našich požadavcích, a snažíme se zapojovat do různých aktivit ve
farnosti.
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Koordinátor: Miloslav Hradil
Kontakt: Kostelní 132, 768 24 Hulín
E-mail: hradil.miloslav@gmail.com
Provozní doba: úterý 15:00 – 17:00

Charita Hulín je dobrovolně působící charita
regionu Kroměříž a zabývá se touto činností:

- provoz šatníku
- tříkrálová sbírka
- setkávání koledníků
- postní almužna
- adopce na dálku

Akce v roce 2015:
- LEDEN - Tříkrálová sbírka, mše za

koledníky, počítání sbírky
- ÚNOR – schůzka vedoucích skupinek
- DUBEN - Postní almužna
- KVĚTEN – mytí oken
- ČERVEN – vyklízení šatníku (koordinace s Oblastní charitou Kroměříž)
- ČERVENEC – čištění a praní oděvů TS
- SRPEN – úklid šatníku, chystání na novou sezónu
- ZÁŘÍ – prezentace charity Hulín na Svatováclavských hodech v Hulíně
- ŘÍJEN – změna adoptovaného dítěte ve spolupráci koordinátorkou

projektů na Haiti Arcidiecézní
charity Olomouc

- LISTOPAD - příprava na
Tříkrálovou sbírku (čištění
pokladniček)

- PROSINEC - příprava na
Tříkrálovou sbírku
(koordinace skupinek)
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Koordinátor: Pavel Rozsypálek
Kontakt: Komenského nám. 31,

768 11 Chropyně
E-mail: pavelrozsypalek@seznam.cz

Charita Chropyně je dobrovolně působící charita
regionu Kroměříž a zabývá se touto činností:
- tříkrálová sbírka
- postní almužna
- sběr oděvů, věcí a kol pro Afriku
- setkání koledníků a vedoucích
- pletení obvazů

Akce:
- Každým rokem pořádáme Tříkrálovou sbírku a v době postní se

zapojujeme do Postní almužny.
- Dvakrát ročně konáme humanitární sbírku - letní a zimní oblečení -

dámské, pánské, dětské, obuv, lůžkoviny a nepoškozené kabelky, batohy
a tašky.

- Jednou za rok probíhá sbírka „Kola pro Afriku“, ve spolupráci s panem Mgr.
Romsnem.

Výsledky TS 2015

Břest 32 599,-
Chropyně 66 109,-
Kyselovice 10 991,-
Zářičí 16 051,-
Žalkovice 21 329,-
Celkem 147 079 Kč

Všem malým i velkým koledníkům a vedoucím patří veliký dík za jejich
obětavost a námahu. Děkujeme i všem dárcům, kteří takto pomohli těm
lidem, kteří jsou v nouzi, nemocní a potřební na území Chropyně, Břestu,
Kyselovic, Zářičí a Žalkovic.
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Všem malým i velkým koledníkům a vedoucím patří veliký dík za jejich
obětavost a námahu. Děkujeme i všem dárcům, kteří takto pomohli těm
lidem, kteří jsou v nouzi, nemocní a potřební na území Chropyně, Břestu,
Kyselovic, Zářičí a Žalkovic.
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Charita Chropyně



Koordinátor: Mgr. Josef Šebestík
Telefon: 573 343 648
Mobil: 737 630 670
E-mail: josef.sebestik@kromeriz.charita.cz

Výsledky TS – 2015
Město Kroměříž 275 298 Kč
Obce 571 902 Kč
Celkem 847 200 Kč

Záměr TS 2015 pro Oblastí charitu Kroměříž činil 370 207 Kč. Pro
Charitu Hulín 78 036 a pro Charitu Kvasice 51 895 Kč. Celkem
500 138 Kč.

Částka Využití Středisko
70 000 Přímá pomoc rodinám, lidem v nouzi Soc. poradna
70 000 Přímá pomoc rodinám, lidem v nouzi Charita Hulín
30 000 Přímá pomoc rodinám, lidem v nouzi Charita Kvasice

110 000 Podpora mobility zdravotních sester CHOS

31 000 Dovybavení pokojů pro uživatele Sociál. rehabilitace
Zahrada

33 600 Základní vybavení bytů a materiální
pomoc uživatelkám

Azylový dům pro
ženy a matky
s dětmi

30 000 Dovybavení provozu prádelny Charitní dům
pokojného stáří

21 350 Nákup kompenzačních pomůcek Charita Kvasice

54 600 Podpora uživatelů při nácvikovém vaření a
péče o domácnost

Sociál. rehabilitace
Zahrada

19 186 Řešení hygieny jídlonosičů a zvýšení
kvality úklidu

Charitní pečovatel.
Služba

21 500 Dovybavení CHOS ošetřovatelskými
pomůcky CHOS

8 902 Přechází do nouzového fondu při
Arcidiecézní charitě Olomouc
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Tříkrálová sbírka 2015



Děkujeme všem dárcům, Tříkrálovým koledníkům, vedoucím i ostatním
účastníkům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na Tříkrálové sbírce 2015
a tak nám pomáhali rozvíjet charitní dílo.
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Už po šesté se uskutečnila Postní almužna v Kroměřížském děkanátu. Konala
se na 28 místech a celková částka činila 100 998 Kč. Oblastní charita
Kroměříž děkuje všem, kteří tímto způsobem pomohli lidem nemocným,
postiženým, matkám s dětmi, rodinám v nouzi a dalším potřebným lidem.

Postní almužna je dobrovolná formace
jednotlivců a rodin. Lidé tak mohou
to, co si odřekli během postu, věnovat
v podobě peněžité postní almužny na
pomoc potřebným.

Výsledky Postní almužny za rok 2015

Farnost Výtěžek Farnost Výtěžek
AG – Kroměříž 4 203,- Morkovice 6 840,-
Břest 3 820,- Pačlavice 2 948,-
Cetechovice 719,- Počenice 1 488,-
Hoštice 1 896,- Prasklice 2 933,-
Hradisko u Kroměříže 3 093,- Rataje 3 520,-
Hulín 7 979,- Roštín 1 185,-
Chvalnov – Lísky 709,- Střílky 2 548,-
Chropyně 3 516,- Těšnovice 1 996,-
KM – Panny Marie 18 225,- Věžky 454,-
KM – sv. Mořice 13 421,- Zdounky 3 886,-
Kyselovice 1 444,- Zlámanka 1 272,-
Koryčany 3 278,- Zlobice 1 368,-
Kvasice 2 861,- Žalkovice 1 656,-
Litenčice 926,- Celkem 100 998 Kč.
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Vyúčtování za rok 2015 - příjmy a výdaje organizace
celé Kč celé Kč

Hospodářský výsledek: 25 042

PŘÍJMY CELKEM: 36 716 297 VÝDAJE CELKEM: 36 691 255
Tržby za výkony a zboží
celkem 15 656 056 Spotřebované nákupy celkem 2 316 446

Za vlastní výrobky 0 DHM (do 40.tis.) 255 460

Od zdravotních pojišťoven 2 532 303 Ostatní materiál 2 060 986

Za služby klientům doma 1 755 232
Za služby klientům v
zařízeních 10 818 964 Energie (elektřina, plyn, voda) 1 604 465

Ostatní příjmy z prodeje
služeb 549 557 Pohonné hmoty (PHM) 359 770

Prodané zboží - Charitní
prodejna 3 702

Příjmy z hospodářské
činnosti 55 703

Opravy a udržování 636 271

Provozní dotace celkem 18 762 202 Cestovné, stravné 119 806

Zlínský kraj - státní rozpočet 15 931 130 Náklady na reprezentaci 11 712
Úřad vlády+Min.zdravotnictví
– státní rozpočet 730 000

Zlínský kraj 886 000 Služby celkem 2 231 107

Město Kroměříž, přilehlé obce 878 000 Semináře a školení 233 553

Dotace ESF 0 Nájem 321 310

Ostatní dotace 337 072 Ostatní služby 1 676 244

Tržby z prodeje majetku 0 Osobní náklady celkem 27 545 885

Mzdové náklady - hrubé mzdy HPP 20 000 370
Příspěvky,dary,sbírky
celkem 808 054 Mzdové náklady - DPP+DPČ 468 351

Přijaté příspěvky, sbírky 455 534 Zákonné sociální a zdrav. pojištění 6 993 444

Dary - organizace, jednotlivci 352 520 Ostatní zákonné náklady 83 720

Daně, poplatky, pokuty 113 094

Odpisy HIM 1 479 572

Jiné výnosy - krytí odpisů 1 433 688 Poskytnuté příspěvky a dary 205 211

Ostatní příjmy 594 Ostatní výdaje 64 214

TKS - vykoledováno 847 200
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Oblastní charita Kroměříž děkuje všem donorúm, kteří přispěli v roce 2015
finančními prostředky na činnost organizace. Děkujeme všem i neuvedeným
dobrodincům, kteří podporují naše služby i naši činnost.

Instituce:
Zlínský kraj
Úřad Vlády - Rada vlády pro
koordinaci protidrogové politiky ČR
Ministerstvo zdravotnictví
Úřad práce Zlín

Firmy:
TOSHULÍN, a.s., MEDIZONE, s.r.o., EASY
TRANS s.r.o., Zemědělský výzkumný ústav
Kroměříž,s.r.o., ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ,
LÉKÁRNA MEDICA Dvouletá, s.r.o., MONT –
KOVO, spol.s.r.o., MPO TRADE, s.r.o., TOPEK,
s.r.o., UH AUDIT, s.r.o., DELCOM-CZ, s.r.o.,
LAW CZ, s.r.o., Vodovody a kanalizace
Kroměříž, a.s., MaR SYSTEMS, s.r.o., FLOW
YOGA studio, Potravinová banka Ostrava, z.s.,
Potravinová banka Zlín, z.s.

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
Obec Tlumačov
Obec Nivnice
Obec Vrbka
Obec Zdounky

Nadace:
Nadace Partnerství,
Nadace Bílý medvěd Public relations, s.r.o.
Nadace Olgy Havlové

Jednotlivci:
Pan Vašák Libor, pan Osička Roman, paní
Šalerová, paní Milada Hrobařová, paní
E. Zatloukalová, paní M. Chviličková,

Materiálními dary přispěli:
ZHS KROMĚŘÍŽ, ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
KROMĚŘÍŽ, ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST SV.
MOŘICE, ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ZDOUNKY,
Dárci v rámci sbírky oděvů
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Poděkování



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

Oblastní charita Kroměříž:
poděkování Zlínskému kraji za finanční podporu na rok 2015
Oblastní charita Kroměříž děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí finanční
podpory v roce 2015. Zlínský kraj poskytl finanční podporu z programu
„Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2015“ a z programu „Priority Zlínského kraje pro rok 2015“.
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Tyto finanční prostředky významným způsobem umožní a podpoří činnost
Oblastní charity Kroměříž a její pomoc potřebným.
Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení finančních prostředků na tyto
služby:
Charitní pečovatelská služba: „Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“ částku
1 358 320 Kč
Osobní asistence: Zlínský kraj poskytl z programu „Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“ částku 1 233 000 Kč
Sociální poradna: Zlínský kraj poskytl z programu „Zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“ částku 458 850 Kč
Sociální rehabilitace Zahrada: Zlínský kraj poskytl z programu „Zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“ částku
2 343 200 Kč
Kontaktní centrum Plus – Kontaktní a poradenské centrum Plus:
Zlínský kraj poskytl z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2015“ částku 585 000 Kč
Kontaktní centrum Plus – Terénní program Plus: Zlínský kraj poskytl
z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje
pro rok 2015“ částku 430 000 Kč
Charitní dům pokojného stáří – domov se zvláštním režimem: Zlínský
kraj poskytl z programu „Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2015“ částku 4 506 800Kč
Charitní dům pokojného stáří – odlehčovací služba: „Zlínský kraj
poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2015“ částku 570 960 Kč
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi: „Zlínský kraj poskytl z programu
Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015“
částku 4 445 000 Kč
Osobní asistence: Zlínský kraj poskytl z programu „Priority Zlínského kraje
pro rok 2015“ částku 155 000 Kč
Sociální rehabilitace Zahrada: Zlínský kraj poskytl z programu „Priority
Zlínského kraje pro rok 2015“ částku 196 000 Kč
Charitní dům pokojného stáří – domov se zvláštním režimem: Zlínský
kraj poskytl z programu „Priority Zlínského kraje pro rok 2015“ částku 135 000
Kč.
DĚKUJEME
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Rok 2015 na Charitě

Leden Tříkrálová sbírka
Únor – Březen Postní almužna
Březen Tříkrálové bruslení pro koledníky a vedoucí
Březen Středisko Sociální rehabilitace Zahrada se zúčastnila

velikonočního jarmarku na Velkém náměstí v Kroměříži
Duben - Květen Sběr oděvů a textilu
Červen Kino pro děti „Bela a Sebastián“
Červen Mezinárodní den boje proti drogám – konference

Kontaktního centra Plus
Červenec Prezentace Charitního díla na národní pouti na Velehradě
Září Dny Charity s ostatky bl. Matky Terezy
Říjen Sběr oděvů a textilu
Listopad Potraviny pomáhají, národní potravinová sbírka
Prosinec Duchovní odpoledne pro zaměstnance
Prosinec Příprava na Tříkrálovou sbírku
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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

Charitní dům pokojného stáří
Cetechovice 71, 768 02 Zdounky
Telefon:
573 368 071
Mobil:
731 604 573
731 103 945

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,
773 454 862

Azylový dům pro ženy a matky
s dětmi
Havlíčkova 2995, 767 01 Kroměříž
Telefon:
573 335 528
Mobil:
737 028 054

Charitní pečovatelská služba
Malý Val 1552, 767 01 Kroměříž
Telefon:
573 333 405
Mobil:
731 462 662

Sociální poradna
Ztracená 63, 767 01 Kroměříž
Telefon:
573 330 013
Mobil:
733 755 847
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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.


