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Činnost Charity Kroměříž v roce 2018

V Charitě Kroměříž poskytujeme služby: 

Počet klientů
Počet hodin v přímé péči 

/i s cestou/

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 74 4 166,00

Charitní pečovatelská služba 134 9 787,43

Osobní asistence 68 7 224,00

Charitní dům pokojného stáří – domov se zvláštním režimem 53 89 202,30

Charitní dům pokojného stáří – odlehčovací pobytová služba 21 4 326,45

Kontaktní a poradenské centrum Plus 264 673

Terénní program Plus 204 290

Sociální poradna 696 1 052

Sociální rehabilitace Zahrada 41 1 490,25

Domácí zdravotní péče včetně hospicové 348 9 010 návštěv

Celkem 1 903 klientů

Další naše činnost: Koordinace dobrovolně působících Charit (Kvasice, Chropyně, Koryčany, Hulín).
Finanční sbírky pro osoby s postižením nebo osoby v nouzi, Tříkrálová sbírka, Postní almužna.
Pomoc při mimořádných událostech ve spolupráci s krizovými štáby měst/obcí a složkami IZS.
V případě potřeby zajišťujeme další finanční sbírky, materiální sbírky, charitní šatníky.
Osvětové aktivity, odborné konference, přednášky, workshopy, případová interdisciplinární setkání, výstavy,… A další akce…
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Milí přátelé, sestry a bratři,
každý z nás se někdy nachází v situaci, kdy potřebuje 

pomoc, kdy poznává, že to sám nezvládne, a je vděčný, že se mu 
této pomoci dostalo. Může nás taková situace vytrhnout z určitého 
stereotypu. Protože – přiznejme si to – rádi bychom vše zvládali 
sami, chceme být soběstační a nezávislí. 

Víra, která je cestou k osobnímu přátelství s Bohem, naopak 
předpokládá uznat svoji závislost na Bohu. Tato závislost však člo-
věka nespoutává, nýbrž osvobozuje, a učí nás přijímat svůj život 
jako dar a jako poslání, jako šanci být darem pro druhé. V tom-
to pohledu, to, že potřebuji pomoc, není ponižující. Potřebujeme  
se navzájem.

Slovo otce DĚKANA

Stránky této výroční zprávy jsou výpovědí o konkrétní službě 
mnoha potřebným, službě pracovníků Charity Kroměříž a jejich 
pravidelnému setkávání s těmi, kdo o jejich službu požádali. Také 
je to svědectví o tom, že potřebujeme jeden druhého. Neznamená 
to jenom, že na jedné straně je ten, kdo je v nouzi, a na druhé 
straně ten, kdo zasáhne v jeho prospěch. Nemocný, potřebný i ten 
kdo slouží, mají své vnitřní bohatství, které mohou navzájem sdílet. 

Přeji všem pracovníkům Charity Kroměříž i všem, kterým po-
máhají, mnoho takových okamžiků, kdy se obohatí navzájem.  
Ať takové chvíle prozáří náročnost služby i nemoc, bezmocnost  
a životní těžkosti.

P. Josef Lambor
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Milí přátelé, vítám Vás na stránkách Výroční zprávy Charity 
Kroměříž za rok 2018

Pro Charitu Kroměříž byl rok 2018 běžným, ale i velmi nároč-
ným rokem. Některé služby, jako např. poradenství a pobytová 
služba pro duševně nemocné bojovala s nízkými dotacemi.

I přes všechny snahy nelze výpočtové metodiky Zlínského 
kraje změnit.

Na počátku roku jsme obdrželi krásný dárek, kdy jsme mohli 
díky projektu „Nákup automobilů – Pečujeme mobilně pro Cha-
ritu Kroměříž“, financovaného ze strany INTEGROVANÉHO 
REGIONÁNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU – výzvy č. 30 
rozvoj sociálních služeb v SVL podpořeném Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR, vybavit Charitní pečovatelskou službu pěti no-
vými vozidly. 

Rovněž se nám povedlo do Domácí zdravotní péče pořídit 
vybavení pro péči o hospicové klienty v jejich domácím prostředí, 
včetně nákupu nového vozidla.

Za zmínku z roku 2018 také stojí upozornit na úspěšný pro-
jekt (díky dalším donorům) Osobní asistence „Prázdniny na ko-
lečkách“, který je zacílen na osoby se zdravotním postižením.  
Ve výroční zprávě uvidíte i krásné fotografie z výletů.

Nemohu zapomenout zmínit rovněž tradiční, již dvanáctou, 
odbornou konferenci Kontaktního centra Plus, o kterou je takový 
zájem, že v příštím roce bude uspořádána ve větších prostorách 
Domu kultury.

V každé sociální a zdravotní službě byl celý rok velmi pes-
trý a napínavý. Zejména jsme v roce 2018 bojovali s velkou 
obměnou pracovníků a obecně všichni poskytovatelé sociálních 
a zdravotních služeb bojovali s nedostatkem odborných pra-
covníků. V souvislosti s plněním přísných povinných indikátorů  
(ano, i ve službách máme normy) byla situace občas pro služby až 
ohrožující. Děkuji kolegům vedoucím služeb, že vše velmi dobře zvládli.

Mé velké poděkování patří zaměstnancům na všech pozicích 
a dobrovolníkům Charity, za jejich neúnavnou obětavou práci. 
Děkuji donorům, že se spolu s námi podílejí na pomoci občanům 
v regionu, děkuji kněžím a farnostem za všechnu jejich podporu  
a starostům obcí za jejich přízeň. 

Ráda bych poděkovala účastníkům Tříkrálové sbírky, Vaší 
účasti si velice vážím a mám velkou radost z Vašich výsledků.  
I když nejde jen o peníze, ale zejména o poslání navštívit druhé  
a potěšit, je každý rok výtěžek vždy vyšší. 

Mou povinností je zmínit podporu našeho zřizovatele –  
Arcibiskupství olomouckého. Na počátku roku, kdy nejsou finanční 

Úvodní slovo ŘEDITELKY
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prostředky lze si bezúplatně vypůjčit od Arcidiecézní charity Olo-
mouc částku na přežití prvních tří měsíců roku, kdy nejsou dotace. 
Z Tříkrálové sbírky je vytvořen krizový fond, který je poskytnut jako 
nenávratná pomoc tam, kde hrozí nenadálé ukončení služby (týká 
se celé diecéze). Spojení Charit v Olomoucké arcidiecézi s sebou 
také přináší výhodu levných nákupů energií a dalších komodit 
v rámci velkých subdodávek pro všechny Charity. Arcibiskupství 
olomoucké také platí mzdu pastoračního asistenta.

Jaké jsou naše plány? 
V personální oblasti bych byla ráda, kdyby došlo ke stabiliza-

ci týmů v některých službách. Nouze o uchazeče o pracovní místo 
se nedobře promítá do provozu služeb. Poptávka po charitních 
službách je velká a my často hledáme nové zaměstnance na pozi-
cích pečovatelka, zdravotní sestra a sociální pracovník.

V roce 2019 nás čeká obnovení vybavení Charitního domu 
pokojného stáří – pračky a sušičky po deseti letech ustavičného 
provozu jsou velmi poruchové a postupně musíme obnovovat i vo-
zový park v Osobní asistenci. Sociální rehabilitaci Zahradu čeká 
rekonstrukce koupelen. Jsou to pro nás velké investice, na které  
si musíme najít zdroje.

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

Přeji Vám radostné a požehnané dny 
                      

Anna Valachová
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Sídlo organizace:
Charita Kroměříž,
Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 343 648, 731 104 267

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:

Č. j. 8/1-02-730/1996, podle zákona
č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských
společností dne 30. 10. 1996

Trvání činnosti: Od 24. 1. 1992

Počet pracovníků: 
Průměrný přepočtený úvazek
zaměstnanců je 98

Základní údaje
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Struktura organizace

CHARITA KROMĚŘÍŽ - ŘEDITELKA

Kontaktní a poradenské centrum Plus

Odlehčovací služba

Terénní program Plus

Domov se zvláštním režimem

Ekonomický úsek

Pastorační asistent

Domácí zdravotní péče

Charitní pečovatelská služba

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Sociální poradna

Kontaktní centrum Plus

Osobní asistence

Charitní dům pokojného stáří (Cetechovice)

Sociální rehabilitace Zahrada

Charita Chropyně

Charita Kvasice

Charita Hulín

Charita Koryčany

Charita 
Kroměříž
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Domácí zdravotní péče

Vedoucí: Jitka Fučíková

Zástupce vedoucí: Bc. Helena Kovářová

Adresa: Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž

Telefon 573 342 911

Mobil: 733 755 842

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

Počet sester: 4

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
A JEJÍ POSLÁNÍ:
Je zdravotní péče poskytována zdravotními sestrami s re-

gistrací v domácnosti uživatelů. Umožňující tak v době nemoci, 
snížené soběstačnosti zůstat ve svém vlastním sociálním prostředí 
se svými blízkými.

DOSTUPNOST A ÚZEMNÍ OBLAST:
Domáci zdravotní péče je zajištěna 24hod, 7 dnů v týd-
nu ve městě Kroměříž a jeho celý okres (obce v celém 

ORP Kroměříž). Domácí zdravotní péče musí být vždy indiková-
na praktickým lékařem nebo lékařem po hospitalizaci. Tato péče 

je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Spolupráce s 
pojišťovnami VZP 111, ZPMV 211, Vojenská poj. 201, Revírní bra-
trská poj. 213, OZP 207, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
205

ÚKONY DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE:
Kontrola fyziologických funkcí /Tk, P, TT/, odběry krve 
/venozní, kapilární/, moči, stolice, výtěry a stěry z ran, 

aplikace injekcí, aplikace infuzní terapie, aplikace opiátů, převazy 
dekubitů, bércových vředů, ulcerací, pooperačních ran, dehiscen-
cí, péče o stomie, péče o permanentní močové katetry u žen, cév-
kování žen, proplachování drénů, péče o onkologicky nemocné, 
ošetřovatelská rehabilitace, edukace léčebného režimu, zácvik 
rodiny v péči o klienta v domácím prostředí.

ZAPŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK:
V rámci domácí zdravotní péče rovněž na dočasnou dobu 
půjčujeme kompenzační pomůcky. Jedná se o invalidní 

vozíky, polohovací postele /elektrické,mechanické/, chodítka,  
WC křesla, nádstavce na WC, sedačky do vany, antidekubitní ma-
trace, podpažní a francouzské hole aj.



9

STATISTIKA ZA ROK 2018:

Počet ošetřených uživatelů 348

Počet návštěv zdravotních sester           9010

Počet lékařů, kteří indikovali domácí péči 51

Počet uživatelů, kteří využili kompenzační pomůcky 153 
 
 

V roce 2018 se podařilo vybavit Domácí zdravotní péči 
z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 
80 000 Kč. Z nadačního příspěvku jsme nakoupili oxygenátor, 
lineární dávkovač a infuzní pumpu. Následující rok plánujeme na-
koupit další vybavení.

Prostřednictvím Tříkrálové sbírky jsme rovněž do služby poří-
dili nové osobní vozidlo.

DĚKUJEME!
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Charitní pečovatelská služba

POSLÁNÍ
Charitní pečovatelská služba pečuje o seniory a osoby 
se zdravotním postižením nad 27 let, kteří jsou rozhodnu-

ti 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 měs-
ta 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 26tiletou historií a zku-
šenostmi v oblasti pečování. Naší podstatnou předností je také 
návaznost na další sociální a zdravotní služby, poskytované Cha-
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CÍLE 
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Vedoucí: Jana Rohanová, DiS. 

sociální pracovnice: Simona Netopilová, DiS. 

Sociální pracovnice: Mgr. Jana Nevřalová

Adresa: Malý Val 1552, 767 01  Kroměříž
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Po – pá: 8:00 – 15:30
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CÍLOVÁ SKUPINA 
• senioři,
• osoby se zdravotním postižením nad 27 let věku.

Charitní pečovatelská služba neposkytuje péči v těchto případech:
• zdravotní stav osoby vyžaduje hospitalizaci či soustavnou celo-

denní péči,
• v domácnosti chybí nezbytné vybavení k zajištění péče.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• princip individuálního přístupu - s uživatelem pra-
cujeme podle jeho individuálních dovedností, schopnos-

tí 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 pod-
porujeme 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.

KAPACITA
ambulantní forma péče: 1 uživatel (ambulantní forma 
je poskytovaná pouze na středisku v Kvasicích, kde je 

poskytován úkon Pomoc při úkonech osobní hygieny (koupeli)  
na středisku osobní hygieny)

 
terénní forma péče (v domácnostech uživatelů):
7 uživatelů/jeden okamžik   po – pá 7:00 -15:30 hod.
1 uživatel/jeden okamžik     po – pá 15:30 – 22:00 hod.
1 uživatel/jeden okamžik     so, ne a svátky 7:00 – 22:00 hod.
 

ÚKONY, KTERÉ POSKYTUJEME
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:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: po-
moc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při obléká-
ní 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 osob-
ní hygienu: pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při zá-
kladní péči o vlasy, nehty, pomoc při použití WC.
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3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: dovoz nebo 
donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podá-
ní jídla a pití.

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti: běžný úklid a údržba 
domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, do-
náška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topi-
va, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký 
nákup, týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 
domácnosti, praní a žehlení prádla na středisku.

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 uživa-
tele pěšky.

6. Úkony nad rámec vyhlášky (fakultativní činnosti): nácvik pohy-
bových dovedností, dohled nad dospělým občanem, pronájem 
termojídlonosiče, použití pomůcky ve vybavení poskytovatele 
(zvedák do vany, sedačka na vanu, bazének na mytí vlasů), vy-
tisknutí jídelníčku, jednorázové zapůjčení jídlonosiče službou. 

ROK 2018 V CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
Pracovníci
Provoz Charitní pečovatelské služby v roce 2018 zajišťo-

vala vedoucí, dvě sociální pracovnice (1,5 úvazku), 13 pracovnic 
v sociálních službách (9,28 úvazku HPP) a 3 pracovnice DPP. 

Vzdělání 
Pracovnice služby se pravidelně vzdělávají v rámci školení  

a seminářů. Takto je zajištěn jejich profesní růst a splněny požadavky 
na vzdělávání. Pracovnice se účastní také pravidelných supervizí. 

Uživatelé
V roce 2018 využilo našich služeb celkem 131 uživatelů, 

z toho 48 mužů a 83 žen. Jednalo se o 124 seniorů a 7 osob se 
zdravotním postižením. Největší procento klientů tvořila skupina 
seniorů nad 80 let, kterých bylo v roce 2018 celkem 73. 

…podle místa bydliště
Největší část našich klientů tvořili lidé z Kroměříže a jejich 

místních částí (Trávník, Vážany). Mimo to však pracovnice Charitní 
pečovatelské služby zajížděly ke klientům do Lutopecen a Skaštic. 

Péče samozřejmě probíhaly také v rámci střediska v Kvasi-
cích - přímo v obci pečovatelky poskytly péči 11 uživatelům, v péči 
služby byli také tři klienti ve Střížovicích. 

Automobily
V únoru 2018 získala Charitní pečovatelská služba velkou 

pomoc a posilu v podobě nových vozů značky Škoda Citigo. 
V roce 2016 vytvořila Charita Kroměříž projekt „Ná-

kup automobilů – Pečujeme mobilně pro Charitu Kroměříž“
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/002 na nákup automobilů pro 
terénní službu. Projekt byl spolufinancován ze strany INTEGRO-
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VANÉHO REGIONÁNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU - VÝ-
ZVY Č. 30 ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB podpořeném Mi-
nisterstvem pro místní rozvoj ČR a zpracovatelem žádosti byla 
společnost ASAP Management CZ, s.r.o. 

Díky tomuto projektu tak bylo pořízeno pět aut v hodnotě  
1 314 005 Kč. 

Děkujeme vedení Charity Kroměříž, které realizaci projektu za-
jistilo, zpracovateli a spoustě dalších, díky kterým se podařilo auta 
získat, nové vozy jsou totiž obrovskou pomocí. Pečovatelky denně 
na cestě ke klientům najedou desítky kilometrů a rychlý dosah je 
základem terénní péče. Bez spolehlivých a bezporuchových aut 
by péče byla značně zkomplikovaná a nebylo možné zajistit do-
jezd k dosavadnímu počtu klientů střediska v Kroměříži i v Kvasicích  
a okolí. A najetých kilometrů skutečně nebylo málo. Celkově na 
svých cestách během roku 2018 pečovatelky urazily 41 864 km. 

SETKÁNÍ S KLIENTY
V roce 2018 jsme uspořádali dvě setkání s našimi uživate-
li. První z nich proběhlo 19. května na zahradě charitního 

Azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Akce se zúčastnilo 
15 uživatelů a personál služby. Mockrát děkujeme kroměřížské 
restauraci Radniční sklípek, která nám zdarma dodala catering, 
děkujeme také paní Heleně Kovářové, která akci doprovodila 
hrou na harmoniku a zpěvem. 

S našimi klienty jsme se setkali také v srpnu na dvoře budovy 
sídla Charitní pečovatelské služby. I tehdy nám část občerstvení 

věnovala restaurace Radniční sklípek, velkou zásluhu na přípravě 
občerstvení měl tým pečovatelské služby. Skvělou hudební kulisu 
nám zajistila brněnská kapela Kamarádi.  

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
V roce 2018 se Charitní pečovatelská služba zapojila  
do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Obda-

rováno bylo díky projektu deset z našich klientů. 
Většinou se jednalo o drobné věci – klienti se přáli čepici, flash 

disk, rychlovarnou konvici, dárkový koš s potravinami, poukaz na 
služby kadeřnice, předplatné časopisu, kosmetický balíček, WC 
křeslo nebo papuče. Díky Ježíškovým vnoučatům a společnosti sle-
vomat.cz se však pro jednoho z našich klientů podařilo získat elek-
trický invalidní vozík v hodnotě 110 tisíc korun. Mockrát děkujeme. 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PODPORUJÍ NAŠI PRÁCI:
Zlínský kraj, Město Kroměříž

Obec Kvasice, dále děkujeme obci Kvasice za bezplat-
né zázemí našeho střediska v Kvasicích a za úhradu nákladů spo-
jených s provozem služby (energie, odpady). 

Obec Lutopecny

Restaurace Radniční sklípek

RNDr. Marie Hrabalová

RAPOS, spol. s r. o., Holešov

Nestlé Česko, s.r.o., Sfinx Holešov, Všetuly
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Azylový dům pro ženy a matky s dětmi

Vedoucí: Mgr. et Bc. Libor Jarmar

Zástupce vedoucího: Bc. et Bc. Kamila Daňková, DiS.

Adresa: Havlíčkova 2995, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 335 528

Mobil: 737 028 054

E-mail: libor.jarmar@kromeriz.charita.cz 

Kapacita:
23 samostatných bytových jednotek 
pro 23 žen a 39 dětí

POSLÁNÍ
Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Kro-
měříži je poskytnout ženám a matkám s nezaopatřenými 

dětmi krátkodobé ubytování nejdéle na dobu jednoho roku v bez-
pečném prostředí a takové sociální služby, které povedou ke zvý-
šení jejich soběstačnosti, zodpovědnosti a opětovnému začlenění 
se zpět do běžného života, dle jejich individuálních potřeb, mož-
ností a schopností.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
1. 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).

2. Poskytnutí ubytování v  bytové jednotce s kuchyňským 
koutem a hygienickým zařízením.

3. Pomoc při uplatňování práv a 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 i domácnost,
• základní sociální poradenství, poradenství v oblasti domácího 

násilí i sociálně-právní
• ochrany dětí.
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ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ

Osoba Cena 28 dní 30 dní 31 dní

Matka + 1 dítě 130,- Kč/den 3 640,- Kč 3 900,- Kč 4 030,- Kč

Matka + 2 děti 170,- Kč/den 4 760,- Kč 5 100,- Kč 5 270,- Kč

Matka + 3 děti 210,- Kč/den 5 880,- Kč 6 300,- Kč 6 510,- Kč

Matka + 4 děti 250,- Kč/den 7 000,- Kč 7 500,- Kč 7 750,- Kč

Matka + 5 dětí 290,- Kč/den 8 120,- Kč 8 700,- Kč 8 990,- Kč

Samotná žena 130,- Kč/den 3 640,- Kč 3 900,- Kč 4 030,- Kč

Sazby jsou stanoveny dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Úhrada je stanovena za každý započatý den a zahrnuje i platbu energií včetně likvidace odpadu.

CÍLOVÁ SKUPINA
• ženy,
• matky s dětmi.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Kroměříži po-
skytuje svoje služby na základě dodržování základních 

lidských práv a svobod, ochrany lidské důstojnosti a dobrovol-
nosti, důvěry a bezpečného prostředí, respektování individuálních 
potřeb, cílů a schopností klientek, podpory všech aktivit klientek, 
které vedou k řešení jejich tíživé životní situace, aby postupně do-
cházelo ke zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti.

AKCE
V rámci prezentace naší sociální služby proběhl již 3. roč-
ník akce pod názvem „Azyláková vetešárna aneb Jak se 

zbavit nepotřebných věcí“, která proběhla tentokrát na nádvoří 
radnice v Kroměříži za vydatné podpory Města Kroměříže, které 
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 Díky našim stálým dárcům bylo možné během roku uspořá-
dat celou řadu sportovních, společenských i kulturních akcí pro 
naše dospělé i ty nejmenší. 

V roce 2018 se uskutečnil druhý rekreační pobyt pro matky 
s dětmi a to díky podpoře firmy ENAPO OBCHODNÍ a. s., kte-
rá se podílela na všech nákladech, které s pobytem byly spoje-
ny. Zdarma tak mohlo 29 maminek i s dětmi prožít svou týdenní 
prázdninovou dovolenou v krásném prostředí Rekreačního areálu 
Kamínka v Roštíně.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem našim dárcům za 
jejich štědrost, podporu, pomoc i náklonnost. Vážíme si všech 

materiálních darů, bez kterých si neumíme chod naší sociální služby 
představit. Zvláštní poděkování patří všem 325 anonymním dárcům, 
kteří darovali našim maminkám i jejich dětem nábytek, oblečení, 
hygienické potřeby, nádobí, kočárky, hračky i školní potřeby.

Velký dík patří i paní ředitelce Mateřské školy v Kvasicích 
Miluši Rákoci, která naši sociální službu zapojila do 7. ročníku 
projektu „Krabice od bot“, jejímž smyslem je obdarovat a potěšit 
děti ze znevýhodněného sociálního prostředí.

Mezi naše hlavní dárce a podporovatele patří:
Město Kroměříž, seskupení Kamarádi, Zdravotnický krou-

žek při Základní škole v Morkovicích pod vedením paní Moniky 
Ševčíkové, Nestlé Česko s.r.o. Holešov závod Sfinx, Dětská obuv 

Leona Havlíková Kroměříž, Lesy České republiky, Mateřská škola 
Kvasice, Hotel a restaurace Excellent Kroměříž, SVĚTONY s. r. o. 
paní Světlana Sedláková a OS ČČK Kroměříž a její ředitelka paní 
Mgr. Alice Juračková.

Velmi děkujeme i Vyšší odborné škole pedagogické a Střed-
ní pedagogické škole Kroměříž, Studiu Kamarád, Mateřskému 
centru „Klubíčko“ i Poradenskému centru pro sluchově postižené 
v Kroměříži za výbornou spolupráci.

Naše velká pocta patří rovněž panu Miroslavu Láníko-
vi z Morkovic za jeho dobrovolnou obětavou práci v našem 
azylovém domě.

JSEM S DĚTMI V BEZPEČÍ
„Nikdy by mě nenapadlo ani na chvíli, že bych mohla skon-
čit v azyláku.

Žila jsem úplně obyčejný, ale krásný život se svými rodiči  
a moc ráda vzpomínám na své šťastné a bezstarostné dětství 
s nimi. Jen škoda, že již nejsou mezi námi.

 Celkem brzy jsem se vdala za muže, kterého jsem velmi mi-
lovala. V průběhu 20 let našeho manželství se nám narodily čtyři 
děti, dva hoši a dvě děvčata. Kluci už jsou skoro dospělí a ten 
nejstarší již s námi nežije. Obě holky mám ještě na základní škole.

Asi právě kvůli nim jsem setrvala v manželství do doby, než jsem 
zjistila a následně několik let tolerovala a omlouvala manželovy ne-
věry. Nebylo to lehké. Ženská na vesnici se čtyřmi dětmi, domácnost, 
hospodářství, péče o manžela, navíc pod drobnohledem sousedů…
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I občasné alkoholové opojení jsem manželovi nejprve přehlí-
žela. Těžce pracoval a finančně zabezpečoval nás všechny. Alko-
holu však přibývalo stejně tak, jako zbytečných hádek a roztržek, 
kterých byly často přítomné i naše děti. 

Sousedé se mě často ptali, co mi je, že jsem hodně pohub-
lá a jestli nejsem nemocná. Nebyla jsem nemocná, jen unavená, 
utrápená, nešťastná a strachy bez sebe, když se manžel nevrátil 
z práce včas.

Moc dobře jsem věděla, co bude následovat.
Říkala jsem si, že musím být silná a myslet na naše děti  

a nebrat jim iluze o hodném tatínkovi, kterého měly tak rády. Bra-
la jsem ohledy na všechny kolem, jen ne na sebe. Styděla jsem  
se a neměla nikoho, komu bych se mohla svěřit.

 Agresivita mého muže přiživená alkoholem stoupala tak,  
že jsem se s dětmi musela zamykat v pokoji a přikrčená v poste-
li jsem slyšela jen dech vystrašených dětí. To, co se odehrávalo  
za dveřmi jsem nevnímala.

 Jednoho večera jsem však nestihla nebo špatně zamkla dveře 
od pokoje před příchodem manžela. Děti už spaly. Pak už si pama-
tuju jen tupou bolest, nic víc. Probral mě až pláč dětí, které se nade 
mnou skláněly… Otřes mozku, zlomená čelist a naražená žebra.

 Nikdy bych si nepomyslela, že skončím v azylovém domě. 
Jsem tady, ráda i vděčná za pomoc, o kterou jsem si dřív neřekla. 
Mám tu své děti, jsme v klidu a v bezpečí, chodím do práce, žijeme 
sice velmi skromně ale v naději, že brzy budeme mít vlastní byd-
lení. Děkuji tady všem hodným lidem, kteří jsou tu kolem mě.“ Eva
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Sociální poradna

Vedoucí 
a sociální pracovník:

Bc. Jana Pospíšilová

Zástupce: Mgr. Nikola Apollenářová

Adresa: Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 330 013

Mobil:
733 755 847 – vedoucí služby

605 232 615 – zástupce 
a sociální pracovník

E-mail: socialni.poradna@kromeriz.charita.cz

Počet klientů v roce 2018:
696 (oproti roku 2017 nárůst o 86 klientů)

Počet předlužených klientů: 240

Počet zaměstnanců: 4 

Maximální kapacita v daný okamžik: 
2 klienti ambulance, 1 klient terén

AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ DOBA JE:

ambulance 
Ztracená 63, 
767 01 Kroměříž

terén

Pondělí
  9.00 – 12.00 
12.30 – 16.00

Chropyně (1x za 14 dní)
9.00 – 13.00
Kroměříž, ORP Kroměříž
13.00 – 15.00

Úterý
  9.00 – 12.00 
12.30 – 14.00

Hulín   9.00 – 14.00

Středa
  9.00 – 12.00 
12.30 – 16.00

Zdounky  9.30 – 14.00
Kroměříž, ORP Kroměříž
14.00 – 16.00

Čtvrtek Pro klienty zavřeno

Pátek    9.00 – 11.00

Z důvodu časové vytíženosti poradny doporučujeme předchozí 
telefonickou domluvu. Objednaní klienti mají vždy přednost.
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POSLÁNÍ 
Sociální poradna je registrovaná sociální služba, jedna 
z devíti sociálních služeb Charity Kroměříž. 

Našim posláním je prostřednictví základního a odborného sociál-
ního poradenství poskytnout informace, pomoc a podporu lidem:
•  v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami zvládnout
• v běžných životních situacích, ve kterých lidem chybí dostatek 

informací.
• Sociální poradna poskytuje v rámci znalostí a dovedností pra-

covníků informace o právech a povinnostech občanů vyplýva-
jících ze zákonů. Zároveň je nápomocna při řešení problémů 
jednotlivců, tak, aby převzali zodpovědnost za své jednání  
a rozhodování.

CÍLE SLUŽBY
Hlavním cílem služby je seznámit klienty s jejich prá-
vy a povinnostmi, poskytnout jim potřebné informace  

a dopomoci k dosažení optimálního řešení problému za podpory 
jejich autonomie. 

Dílčími cíli poradny je motivovaný klient, který získal:
• informace a radu, aby uměl řešit svůj problém,
• orientaci v problému, se kterým přišel do poradny,
• asistenci při zpracování různých podání dle zkušenosti pracov-

níků 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 do-

sáhnout.

Cílem služby je rovněž poskytnutí zkušenosti a dopomoci  
se sepsáním potřebných dokumentů. Díky pomoci porad-
ny mohou klienti řešit svůj problém na základě získaných 
informací, praktických zkušeností a rad. 

Mají možnost se zorientovat ve svých právech a povin-
nostech 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. 

CÍLOVÁ SKUPINA
Sociální poradna poskytuje základní a odborného sociální 
poradenství všem lidem, kteří se z jakéhokoli důvodu ocitli 

v nepříznivé životní 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. 
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Cílové skupiny Sociální poradny jsou:
• osoby bez přístřeší
• osoby se zdravotním postižením
• osoby v krizi
• osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto živo-

tem ohroženy
• rodiny s dítětem/dětmi
• senioři.

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 pro-
blém anonymně a také všechna sdělení klientů jsou považová-
na za důvěrná.

• individuální přístup ke klientovi – respektování jedinečnos-
ti každého člověka. Služby jsou uskutečňovány a plánovány 
individuálně, rozhodujícím kritériem je přání klienta s přihléd-
nutím 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.

ČINNOSTI A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
Služba je poskytována dle části třetí zákona č. 108/2006 
Sb. o sociálních službách, §32 a) sociální poradenství, 

§34 o) sociální poradny.

Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti: 
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
b) sociálně terapeutické činnosti, 
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
 a při obstarávání osobních záležitostí. 

Problematiky, se kterými se na poradnu klienti obrací:
1. Sociální problematika
• Informace o sociálních dávkách, pomoc při vyplňování formu-

lářů, dotazníků, žádostí, informace o možnostech pomoci z TS 
či ÚJ, opatrovnictví, důchody.

2. Rodinná problematika
• Rodinné poradenství, informace k rozvodové problematice, vzta-

hy mezi manželi, vyživovací povinnost, úprava vztahů k nezletilým 
dětem, sepsání návrhů na rozvod, dohody o vypořádání společné 
jmění manželů, domácí násilí, osvojení, adopce, pěstounská péče.

3. Bytová problematika
• Poradenství k bydlení, informace o možnostech sociálního byd-

lení, nájemní vztahy, sousedské spory.
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4. Informace v oblastech a podpora při vyjednávání
• Majetkoprávní vztahy, závěť, dědictví, koncesionářské poplat-

ky, pracovně-právní vztahy, pojištění.

5. Ochrana spotřebitele, energie

6. Dluhová problematika
• Dluhové poradenství, analýza dluhové situace, sepisování 

splátkových kalendářů, podání informací k osobnímu bankrotu, 
kompletace podkladů, podpora v průběhu insolvenčního řízení, 
poradenství a podpora v oblasti exekuce.

7. Vymáhání dluhů z pozice věřitele 

8. Trestní řízení

9. Psychosociální poradenský rozhovor, sdílení

10. Právní poradenství
• Pracovník poradny poskytuje informace v oblasti práva, proces-

ních postupů, případně konzultuje problém s právníkem.

11. Podání zpětné vazby

12. Součinnost, spolupráce s úřady, institucemi

CENÍK SLUŽEB
Služby Sociální poradny jsou poskytovány ze zákona  
bezplatně.

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Sociální poradna je ze zákona bezplatnou službou. 
Úhrady od klientů tedy nemáme. 

Provoz poradny je zajištěn dotacemi z MPSV rozdělovaných 
prostřednictvím Zlínského kraje. 

Na provoz poradny přispěli finančními prostředky také Měs-
to Kroměříž, Město Hulín, obec Zdounky, město Morkovice – Slí-
žany, obec Dřínov a Město Chropyně. Za poskytnuté příspěvky 
děkujeme.

V případě, že máte zájem přispět na provoz bezplatné So-
ciální poradny, kontaktujete nás nebo přispějte přímo na účet 
Charity Kroměříž: 726043691/0100, variabilní symbol: 730.  
I za Vaše případné příspěvky budeme vděčni. 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ V ROCE 2018
Služby Sociální poradny zabezpečují 1 sociální pracovnice 
na plný úvazek a 3 sociální pracovnice na zkrácené úvazky.

V Sociální poradně vypomáhal i v roce 2018 právní poradce 
na DPP, který nám pomáhal řešit a konzultovat problémy klientů.

Pracovníci Sociální poradny jsou odborně vyškoleni, účastní 
se dalšího vzdělávání a supervizí.
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NOVINKY PRO ROK 2019
Pro rok 2019 se nám podařilo prostřednictvím výzvy 
MAS Jižní Haná získat prostředky na projekt Sociální po-

radna blíž lidem (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00098), který 
je spolufinancován Evropskou unií. Od února roku 2019 tak bude-
me tým rozšiřovat o sociálního pracovníka na 0,75 úvazku, který 
bude poskytovat poradenství lidem z území MAS Jižní Haná. 

PŘÍBĚHY NAŠICH KLIENTŮ
Paní Věra je dlouholetou klientkou Sociální porad-
ny. Řadu let se potýká s finančními problémy a to 

zejména díky své důvěřivosti. Často za ní někdo ze „zná-
mých“ přišel s tím, že potřebuje finance na pračku, která 
se mu pokazila, nebo třeba nutně potřebuje něco zaplatit 
a podobně. Paní Věra díky své důvěřivosti a snaze pomo-
ci druhým v nouzi, dostala do problémů sebe. 

Sliby, že jí danou půjčku budou oni známí splácet, téměř 
nikdy nesplnili. Jelikož si peníze ale půjčila paní Věra, byl 
tento dluh její a musela ho splácet sama. Dostala se tedy 
do problémů, kdy nebyla schopna platit své potřeby – 
nájem nebo energie.

Vždy, když přišla k nám do poradny, se rozčilovala,  
že je to nespravedlivé a že ona chtěla pomoci a díky tomu 
se dostala do exekuce. Bohužel ale neměla jak doložit, 
že peníze si nepůjčila pro sebe. Spolupráce v poradně 
byla náročná, paní Věra řešení několikrát vzdala, protože 
neviděla spravedlnost a smysl toho, aby věc řešila.
Teprve po několika letech se povedl dotáhnout jeden  
z problémů k úspěchu. A to, že jedna exekuce se poved-
la zastavit díky neplatné rozhodčí doložce. Možná toto 
byl ten zlomový moment, kdy si paní Věra uvědomila,  
že to přece jen smysl má.
Od té doby se pracovnice povedlo navázat s paní Věrou 
velice dobrou spolupráci. Podívaly se na možnosti měsíč-
ního rozpočtu paní Věry, nastavily splácení dluhů, některé 
dluhy velmi snížily nebo již uhradily. To, že se věci posu-
nují, motivuje paní Věru k další spolupráci. Vzorně se na 
poradnu obrací vždy, když si neví rady např. s nějakým 
dopisem, výzvou apod. Paní Věra si velmi cení spoluprá-
ce s naší poradnou a je vděčná za jakoukoliv drobnou 
materiální nebo potravinovou pomoc, která jí přilepší  
k nízkému důchodu. 
Takže i pokud se situace nezmění hned, vždy má smysl  
se snažit ji řešit!
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Kontaktní centrum Plus

V rámci zařízení Kontaktní centrum Plus fungují dva vzájemně 
propojené programy:

• Kontaktní a poradenské centrum Plus jako ambulantní služba,
• Terénní program Plus jako terénní služba, která působí v Kro-

měříži, Bystřici pod Hostýnem, Morkovicích – Slížanech, Hole-
šově, Hulíně, Chropyni a v okolí těchto měst.  

Vedoucí: Mgr. Silvia Klučková

Adresa: Ztracená 63/1

Telefon: 573 336 569

Mobil: 734 237 840

E-mail: silvia.kluckova@kromeriz.charita.cz, 
kc.km@kromeriz.charita.cz

Počet zaměstnanců: 4

Počet klientů v roce 2018:
Kontaktní a poradenské centrum Plus (ambulantní) 
– 236 uživatelů drog, 28 rodinných příslušníků

Terénní program Plus (terénní) 
– 198 uživatelů drog, 6 rodinných příslušníků

PROVOZNÍ DOBA SLUŽEB:
Provozní doba Kontaktního a poradenského centra 
Plus:

Pondělí – pátek 9:00 – 16:00

Provozní doba Terénního programu Plus:

pondělí Kroměříž 14:00 – 16:00

pondělí Holešov 16:00 – 18:30

úterý Hulín 16:00 – 18:00

středa Kroměříž 14:00 – 16:00

středa (lichá) Chropyně 16:00 – 18:00

středa (sudá) Bystřice p. H. 16:00 – 19:30

čtvrtek Morkovice-Slížany 16:00 – 19:30

Terénní práce neprobíhá pouze v uvedených městech,  
ale také v blízkých okolních obcích.

POSLÁNÍ
Kontaktní centrum Plus poskytuje ambulantní a terénní soci-
ální a poradenské služby uživatelům nealkoholových drog 

a jejich blízkým na okrese Kroměříž. 
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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 vy-
hledávají uživatele drog či jejich blízké v jejich přirozeném pro-
středí, 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 pro-

střednictvím výměnného programu,
• monitorovat výskyt infekčních nemocí (hepatitida typu C a virus 

HIV) u cílové skupiny,
• motivovat klienty ke změně životního stylu směrem k bezpečněj-

šímu braní, léčbě a abstinenci,
• předcházet sociálnímu propadu klientů a zmírňovat ho,
• poskytovat aktuální informace o drogové problematice a sou-

visejících tématech formou přednášek, prostřednictvím médií, 
informačních materiálů nebo odkazů na internetové servery, 
poradny a odbornou literaturu,

• poskytovat poradenství a podporu uživatelům drog i jejich blíz-
kým při řešení závislosti,

• 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 nejsnadnější dostupnost (neformální přijetí, příjem-

né prostředí, možnost přijít bez ohlášení, nezávaznost, 
možnost využít služeb, které si klient sám zvolí)

        • Harm reduction 
  minimalizace rizik
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• Anonymita 
 anonymní kontakty, záleží pouze na klientech, co nám sdělí
• Individuální přístup 
 přizpůsobení přístupu každému klientovi
• Nehodnotící přístup
 neomlouváme, nelitujeme, nesoudíme

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
K základním službám Kontaktního centra Plus 

patří zejména:

• výměna injekčního materiálu,

• sociální a zdravotní poradenství,

• poradenství v oblasti závislostí a jejich řešení pro cílové skupiny 

uživatele drog, partnery, blízké,

•  zprostředkování léčby závislosti,

•  podpora a poradenství při zvládání náročných situací v souvis-

losti s užíváním drog,

•  podpora v abstinenci a prevence relapsu,

•  testování na infekční nemoci (virus HIV, hepatitida typu C),

•  motivační práce s klienty a práce na změně životního stylu s vý-

hledem abstinence,

•  rodinná mediace,

•  poskytování odkazů na jiné sociální služby a ostatní spolupra-

cující zařízení.

STATISTIKA PROGRAMU A ZAJÍMAVOSTI
• služeb Kontaktního a poradenského centra Plus (am-

bulantní služba) využilo 236 uživatelů drog a 28 rodin-
ných příslušníků přicházejících na poradenství,

•  služeb Terénního programu Plus (terénní služba) využilo 198 
uživatelů drog a 6 rodinných příslušníků přicházejících na pora-
denství,

•  z celkového počtu klientů obou služeb je 65 % klientů mužů  
a 35 % žen,

•  průměrný věk klientů (uživatelů drog) obou služeb byl  
33,9 let, oproti předchozímu období se opět zvýšil (konkrétně 
o 1,4 roku),

•  sociální pracovníci jsou každý pracovní den v kontaktu prů-
měrně s 21 uživateli drog,

•  mezi nejužívanější drogy patří pervitin, který užívá 89 % kli-
entů, dále surové opium, které preferuje 9 % klientů, 2 % klientů 
kombinují THC, heroin nebo těkavé látky,

•  97 % klientů užívá výše uvedené drogy injekčně (3 % klientů 
pak čicháním, ústně nebo kouřením),

•  vyměněno a následně bezpečně zlikvidováno bylo celkem 
41 665 kusů použitých injekčních stříkaček,

•  velkým úspěchem je návratnost injekčních setů, která se každý 
rok pohybuje nad 100 %, v roce 2018 se v rámci Terénního pro-
gramu Plus a Kontaktního a poradenského centra Plus jednalo  
o 100,07 %, 
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•  každý injekční uživatel drog vyměnil za rok v průměru 109 kusů 
injekčních stříkaček,

•  celkový počet klientů, kteří pobírají sociální dávky,  
se pohybuje kolem 40 %, téměř polovina všech klientů 
se živí pravidelnou nebo příležitostnou prací, díky čemuž 
se daří minimalizovat jejich sociální propad, zbytek klien-
tů tvoří ženy na mateřské dovolené, studuje, případně jde  
o osoby v invalidním důchodu,

•  pozorujeme obrovský nárůst zájmu klientů o poradenství 
a terapii, kdy sami klienti (uživatelé drog, rodinní příslušní-
ci) oslovují pracovníky s žádostí o poradenskou nebo tera-
peutickou pomoc či zprostředkování následné péče. Sou-
visí to mj. také s délkou doby užívání drog, sociální situací  
i problémy, se kterými se potýkají a které musí řešit. V roce 
2018 jsme poskytli celkem 587 individuálních poradenství  
a intervencí.

AKCE
Kontaktní centrum Plus realizuje přednáškové  

a preventivní programy pro různé cílové skupiny - 
žáky a studenty, sociální, zdravotní a pedagogické pracovníky. 
Dále se služba aktivně účastní testování na infekční nemoci v rám-
ci Evropského týdne boje proti HIV. V roce 2018 byl zapojen 
Terénní program Plus do studie testování na žloutenku typu C pří-
mo v rámci terénní práce.

Dne 22. 6. 2018 proběhl v Kroměříži 12. ročník odborné 
konference u příležitosti Mezinárodního dne boje proti 
drogám. Konference se opět konala pod záštitou radní Zlínské-
ho kraje za sociální oblast pí. Michaely Blahové a místostarosty 
města Kroměříže PhDr. Pavla Motyčky, Ph.D. Odborným garan-
tem byl MUDr. Pavel Konečný, konference byla akreditována  
u České asociace sester. Konference se zúčastnil rekordní po-
čet 298 osob ze Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského  
a Olomouckého kraje, šlo především o sociální pracovníky, peda-
gogy, lékaře a zdravotníky, psychology a úředníky. Ročník 2018 
byl významný svou mezinárodní účastí – nejen ze strany lektorů, 
ale také účastníků (Slovensko, Peru – Jižní Amerika).
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PODĚKOVÁNÍ
Kontaktní centrum Plus v činnosti podporují:

• Úřad vlády ČR – Rada vlády pro koordinaci protidrogové 
 politiky (RVKPP),
•  Zlínský kraj,
•  Ministerstvo zdravotnictví ČR,
•  Město Kroměříž,
•  Město Bystřice pod Hostýnem,
•  Město Holešov,
•  Město Hulín,
•  Město Chropyně,
•  Město Morkovice – Slížany,
•  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, 
•  Medistyl Pharma a.s.
•  Lékárna U Madony – Polimedcentrum Zlatý lev s.r.o.
•  Radniční catering

Všem donorům děkujeme!
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Osobní asistence

Vedoucí: Mgr. Renata Gabrhelíková

Zástupce 
vedoucího:

Bc. Markéta Sedláčková, DiS. 

Adresa:
Ztracená 63/1, 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

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

Okamžitá kapacita služby: 7 klientů

Počet zaměstnanců: 8 HPP + 2 DPP + 9 dobrovolníků

POSLÁNÍ 
Posláním Osobní asistence je poskytnout podporu lidem, 
kteří v důsledku věku, zdravotního postižení nebo omeze-

ní potřebují pomoc při prožívání života podle svých potřeb, přání 
a možností. 
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CÍLE SLUŽBY
• S podporou a pomocí umožnit klientovi žít ve svém  
 přirozeném prostředí 

•  Pomoci zvládat běžné každodenní činnosti
•  Podpořit soběstačnost a samostatnost klienta

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 
Poskytovány jsou služby Osobní asistence dle § 39 záko-
na 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 

Pohotovostní asistence – služba na zavolání, která je objedná-
na méně jak 24 hodin před začátkem služby.

Nad rámec základních činností jsou poskytovány klientům služby 
tyto fakultativní činnosti:
a)  Doprava automobilem střediska 
b)  Zapůjčení kompenzačních pomůcek 

CÍLOVÁ SKUPINA 
• Osoby se zdravotním postižením od 4 let věku
• Senioři se zdravotním znevýhodněním

PRINCIPY
• Individuální přístup
• Partnerský přístup

           • Celostní přístup 

PŮSOBNOST SLUŽBY
ORP Kroměříž – všechny obce regionu

STATISTIKA 2018 
Počet klientů 68
Počet setkání 3 351

 Počet hodin přímé péče (s cestou)  7 224
 Počet ujetých kilometrů za klienty 52 266

Individuální přístup

Partnerský přístup

Celostní 
(komplexní) 
přístup
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PODPOŘILI NÁS
Sociální služba Osobní asistence je poskytována za fi-
nanční podpory Zlínského kraje a Operačního progra-

mu zaměstnanost. 
V roce 2018 jsme získali podporu naší činnosti od Nadace 

Agrofert v celkové výši 150 000,- Kč pro projekt Vytvoření spe-
ciálních pracovních postupů zaměřených na dospělé osoby s těž-
kým kombinovaným postižením. 

 Již po třetí v řadě jsme zorganizovali projekt Prázdniny na 
kolečkách. Jedná se o soubor skupinových a individuálních výletů 
pro osoby se zdravotním postižením, realizovaných v době letních 
měsíců. V roce 2018 jsme uspořádali 12 výletů s celkovým počtem 
73 účastníků, na kterých jsme ujeli 3 553 kilometrů. V průběhu 
akce odpracovalo 9 dobrovolníků 202 hodin jako terénní osobní 
asistenti. Navštívili jsme poutní místa Hostýn a Křtiny a skanzen 
v Rožnově pod Radhoštěm. Báli jsme se Černé paní v noci na 
Buchlově. Osvěžili jsme se v lázeňském městě Teplice nad Bečvou 
a ocenili stín stromů a keřů v Květné zahradě v Kroměříži. Léto 
jsme zakončili v prostorách Dětského světa Kroměříž slavnostním 
opékáním špekáčků, hudbou a tancem. Projekt Prázdniny na ko-
lečkách 2018 byl podpořen z benefičních akcí, které byly uspořá-
dány ZUŠ Kroměříž a Flow Yoga Studio, dále projekt podpoři-
lo město Kroměříž a TOSHULIN, a.s. Nefinanční podporu nám 
věnovali pracovníci Dětského světa Kroměříž, klienti sociálně 
terapeutické dílny Hanáček, hudební skupina Gaudeon.  

DĚKUJEME! 
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Charitní dům pokojného stáří

Vedoucí: Mgr. Alena Perglová 

Zástupce: Bc. Michaela Vlasáková

Telefon: 573 368 071, 573 333 257

Adresa: Cetechovice č. 71, 768 02 Zdounky

Mobil: 731 604 573, 731 103 945

E-mail: chdps.cetechovice@kromeriz.charita.cz 

Poskytované sociální služby:
Domov se zvláštním režimem
Odlehčovací služba

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 služ-
bě slouží 4 lůžka. Celkem pečujeme o 42 klientů. Provozní doba 
je nepřetržitá. Počet zaměstnanců k 31. 12. 2018 byl celkem  
49 zaměstnanců.

POSLÁNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Posláním Charitního domu pokojného stáří je posky-
tovat podporu, pomoc a péči lidem trpícím demencí,  

která jim umožní prožít pokojné a důstojné stáří, ve kterém po-
cítí, 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 zachovávat soběstačnost uživatelů s ohledem 
na jejich zdravotní stav v součinnosti s individuálními plány  
a cíli spolupráce,

4. udržovat spolupráci s rodinou a povzbuzovat další společen-
ské vztahy, nastavit takové podmínky života v zařízení, které 
budou v dostupné míře kopírovat životní rytmus každého uži-
vatele.

CÍLOVÁ SKUPINA 
• osoby a senioři s chronickým duševním onemocněním, 
 převážně demencí (Alzheimerovou nemocí a demencí  

 jiného typu)
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•  věková struktura zahrnuje osoby a seniory od 55 let až nad 80 let 
•  výše popsaná cílová skupina, tj osoby a senioři, mají trvalé 

bydliště ve Zlínském kraji
•  senioři mají starobní nebo invalidní důchod a příspěvek na péči
•  z těchto výše uvedených důvodů 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. práce odborně vyškoleného týmu pracovníků v sociálních služ-

bách, zdravotnických pracovníků,
5. zvyšování kvality služeb prostřednictvím průběžného vzdělá-

vání pracovního týmu,
6. komplexnost sociální služby, která vychází z individuálních po-

třeb uživatelů a tím pomáhá udržet určitou míru soběstačnosti.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
• poskytnutí celoročního ubytování,
• poskytnutí celodenní stravy,

•  pomoc při osobní hygieně nebo zajištění vhodných podmínek 
pro vykonávání osobní hygieny,

•  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 obstará-

vání běžných záležitostí.

POSLÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Služba je určena pro ty, kdo se dlouhodobě starají o své 
blízké odkázané na jejich péči, kteří potřebují  čas a pro-

stor pro odpočinek a relaxaci, řešení vlastních problémů. Odleh-
čovací služby nabízí krátkodobé ubytování lidem odkázaným na 
pomoc druhých po dobu, kterou jejich rodinní pečovatelé potře-
bují k regeneraci svých sil.

 

CÍLOVÁ SKUPINA
Služba je určena dospělým osobám, které z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního posti-
žení  mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné osoby. 
Běžně je o ně pečováno v domácím prostředí, ale z důvodů léčby 
či relaxace rodinných pečovatelů potřebují dočasné krátkodobé 
umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb. Upřednostňuje-
me žadatele s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji.
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CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• prostřednictvím pobytové služby zajistit dočasnou péči 

osobám, které z důvodu věku, chronické nemoci  nebo 
zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost a péče 
o ně je běžně zajišťována v jejich přirozeném prostředí,

• zajistit rodinným pečovatelům prostor pro vlastní léčbu, relaxa-
ci a odpočinek po nezbytně nutnou dobu.

 

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
• respekt a úcta k lidské důstojnosti,
• individuální nastavení služby podle potřeb a zdravotní-

ho stavu uživatele služby,
• návaznost na domácí péči,
• dodržování posloupnosti - podpora - pomoc – péče,
•  práce odborného týmu pracovníků,
•  zvyšování kvality služeb prostřednictvím průběžného vzdělá-

vání pracovního týmu
•  komplexnost sociální služby, která vychází z individuálních po-

třeb uživatelů a tím pomáhá udržet určitou míru soběstačnosti,
•  minimalizace negativních změn způsobených pobytem v ústav-

ním zařízení.
 

DOBA POSKYTOVANÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Odlehčovací službu poskytujeme do 3 měsíců, ze závaž-
ných důvodů (zdravotní stav pečovatele) lze prodloužit 

maximálně do 6 měsíců.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
•  poskytnutí ubytování,
•  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,
•  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
•  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstará-

vání běžných záležitostí.

FAKULTATIVNÍ  ČINNOSTI
•  úschova cenností,
•  kadeřnické služby,

•  doprava uživatele služebním vozem,
•  duchovní podpora.

Úschova cenností a duchovní podpora je poskytována bez-
platně. Pedikúra, kadeřnické služby a doprava pro uživatele jsou 
účtovány dle platného ceníku Výše úhrad v Charitním domě po-
kojného stáří.

           

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY
Služba je poskytována 24 hodin denně. V zařízení zajiš-
ťují péči o klienty: vedoucí zařízení, hospodářka, sociální 

pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotní personál, 
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pracovníci úklidu a prádelny, pracovníci kuchyně a údržbář. Pokud 
trvá odlehčovací služba kratší dobu než 6 měsíců, zůstává klient  
v péči svého původního praktického lékaře a odborných lékařů (psy-
chiatr, neuorolog, ...). Ve spolupráci s rodinou si zajišťuje potřebné 
léky a inkontinenční pomůcky na dobu pobytu v Charitním domě. 
V případě trvání odlehčovací služby celých 6 měsíců, je možnost 
zaregistrovat se u praktického lékaře MUDr. Bronislava Rataje nebo 
využít péče docházejícího psychiatra MUDr. Alexandra Stulíka.

STATISTIKA ZA ROK 2018 
Domov se zvláštním režimem v roce 2018
•  přechod klientů z předchozího roku: 36

•  počet příjmů: 17
•  počet ukončení: 15
•  počet klientů celkem: 53
•  přechod klientů do dalšího roku: 38
•  obložnost: 99,03 % 
•  průměrný věk klientů: 80 let 
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KULTURNÍ AKCE V ROCE 2018
Každý měsíc připravujeme pro naše uživatele v Charitním 
domě pokojného stáří (dále jen CHDPS) kulturní zábavu 

a rozptýlení. Vždy jde o nějaké setkání s dětmi, koncert hudby, 
grilování, oslavu narozenin nebo výlet, kde naši uživatelé uvidí  
a zažijí něco nového. Nejinak tomu bylo i v roce 2018. Mimo 
malé týdenní aktivizační programy jsme v CHDPS zorganizovali: 

9 VELKÝCH KULTURNÍCH AKCÍ 
1. Dne 18. dubna proběhlo veselé povídání a hraní, a o jaru 
se seniorským spolkem Hnízdo z nedalekých Zdounek.

2. Dne 15. května přijeli děti ze ZŠ v Roštíně a předvedli nám 
svůj milý program ke Dni matek.

3. Dne 22.5. 2018 jeli sociální pracovnice na výlet se 3 uživa-
telkami na oblíbený motorest Samota, dále si prohlédli obec 
Stupavu a Koryčanskou přehradu.

4. Dne 14.6.2018 odjeli 4 uživatelé a soc.pracovnice s aktivi-
zátorkou na výlet v rámci programu Prázdniny na kolečkách  
na Svatý Hostýn u Bystřice pod Hostýnem.

5. Dne 15.6. 2018 se uskutečnil tradiční a každoroční koncert 
ZUŠ Zdounky, který se v CHDPS těší vždy velké oblibě. Kon-
cert proběhl v uvolněné atmosféře, kdy jsme si všichni včetně 
našich uživatelů zanotovali pěkné písničky.

6. Dne 19.7. 2018 byl naplánován a uskutečněn další výlet v pro-
jektu Prázdniny na kolečkách, a to do pamětihodného místa 
Křtin.

7. Každý rok se na podzim koná posezení s muzikou v rámci  
Dne otevřených dveří a Dne Charit. Tento rok se uskutečnilo 
setkání s rodinami dne 21.9. 2018.

8. Dne 5.12. 2018 jsme uctili v CHDPS svatého Mikuláše  
s andělem i čertem.

9. Dne 9. 12. 2018 proběhlo slavnostní  adventní setkání, které 
nám zpříjemnili svým programem žáci ZUŠ Zdounky.
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Sociální rehabilitace Zahrada

Vedoucí: Mgr. Barbora Koubková

Zástupce vedoucí: Bc. Lucie Krejčířová, DiS.

Adresa: Na Kopečku 1480/4, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 334 017

Mobil: 734 788 082

E-mail: zahrada@kromeriz.charita.cz,

barbora.koubkova@kromeriz.charita.cz

POSLÁNÍ 
Posláním služby Sociální rehabilitace Zahrada je zajištění 
podpory a prostoru k rozvoji potřebných dovedností pro 

samostatný život. Služba je určená lidem s chronickým duševním 
onemocněním a realizovaná Charitou Kroměříž.

CÍLE POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
Hlavním cílem Sociální rehabilitace Zahrada je podpora  
a pomoc uživateli v nácviku praktických a sociálních do-

vedností, které jsou potřebné k začlenění se do společnosti.

KONKRÉTNÍM CÍLEM JE:
• rozvíjet zachovalé schopnosti a dovednosti uživatele
 potřebné k samostatnému životu, 

•  obnovit pracovní návyky uživatele a podpořit ho v uplatnění 
na trhu práce,

•  podporovat uživatele zvládat život a nalézat možnosti dalšího 
rozvoje,

•  informovat veřejnost o problematice chronického duševního 
onemocnění.

PRINCIPY SLUŽBY
Obecné principy služby:
• Dodržovat práva uživatele.

•  Respektovat volby uživatele. 
•  Individuálně přistupovat a respektovat jedinečnost uživatele.
•  Zachovat lidskou důstojnost.

Specifické principy služby:
•  Partnersky přistupovat (není uplatňován mocenský 
  přístup, který uživatel zná ze zdravotnických zařízení).
•  Spolupracovat s důležitými osobami v životě uživatele (rodina, 

psycholog, psychiatr aj.).
•  Aktivizovat uživatele (nácvik praktických a soc. dovedností, aj.).
•  Posilovat odpovědnost uživatele za svůj život (svépomocné ak-

tivity, aj.).
•  Zaměřit se na komplexní situaci uživatele.
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PROVOZNÍ DOBA SLUŽBY
POBYTOVÁ SLUŽBA 
provoz služby je nepřetržitý

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 dia-

gnóz,
•  lidem s mentálním postižením,
•  lidem v akutní fázi psychotického onemocnění,
•  lidem s akutní závislostí na alkoholu nebo jiných psychotrop-

ních látkách,
•  lidem s těžkým těl. postižením (vzhledem k bariérovosti objektu).

KAPACITA SLUŽBY, MÍSTO POSKYTOVÁNÍ 
SLUŽBY
POBYTOVÁ SLUŽBA 

• sídlí na adrese Na Kopečku 1480/4, 767 01 Kroměříž  
a je poskytována uživatelům bez ohledu na jejich trvalé bydliště,

• kapacita je 16 lůžek. 

CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Služba je poskytována formou pobytovou.
POBYTOVÁ forma služby slouží k nácviku běžných doved-

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

STATISTIKA 2018
V roce 2018 bylo uzavřeno 25 smluv o poskytování služby 
Sociální rehabilitace Zahrada v pobytové formě. Z mož-

ných 5 840 lůžkodnů uživatelé službu využili 5 705 lůžkodnů.

Věkové skupiny pobyt

18 - 26 let 3

27 - 64 let 38

Průměrný věk uživatelů

pobyt 42,5 let

Zastoupení krajů Uživatelé v pobytové formě:

Zlínský kraj 20

Jihomoravský kraj 8

Olomoucký kraj 9

Ústecký kraj 1

Moravskoslezký kraj 3
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AKCE 2018

DNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 2018
Ve dnech 1. 10. – 31. 10. 2018 proběhla v restauraci Radniční 
sklípek v Kroměříži výstava obrazů umělce V. P. s názvem „Můj 
svět na papíře“. Obrazy maloval náš uživatel, tudíž člověk s du-
ševním onemocněním a na základě této vystavované zkušenosti 
se z výstavy jednorázové stala výstava putovní, kdy vystavuje  
i v jiných městech. 

Dále pak 10. 10. 2018 V Knihovně Kroměřížska proběhly 
dvě odborné besedy, přednášky pro veřejnost. Téma první bylo 
„Jak dělat věci se zápalem, aniž bychom pohasli neboli vyhoře-
li?“, kdy přednášejícím byla Mgr. Jana Mišelnická. 

Druhý blok na téma „Vliv drog na duševní zdraví člověka“ 
odprezentovali pracovnice Ambulance klinické psychologie  
a adiktologie v Kroměříži.

PSYCHICKÁ POHODA NENÍ NÁHODA
Díky nadaci Tesco jsme získali finanční příspěvek 10.000 Kč 

na psychologickou podporu osob s duševním onemocněním. Do 
služby docházela paní psycholožka Mgr. Markéta Klímová, která 
poskytovala individuální konzultace uživatelům naší služby.

 Uživatelé si to velmi chválili a vnímali to jako velký přínos pro 
řešení svojí nepříznivé situace. Proběhlo celkem 25 individuálních 
konzultací.

JEZÍŠKOVA VNOUČATA
Již podruhé jsme se zapojili do skvělého projektu Českého 

rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata. Projekt odstartoval o půl-
noci 12. 11. 2018 a v dopoledních hodinách již bylo jasné, že 
opravdu každému uživateli se splní jeho přání. Po celý den komu-
nikace s dárci panovala velká vlna pozitivních emocí a solidarity. 
Bylo to až k neuvěření. Přání pana Petra, který si přál sluchátka 
splnila dárkyně až z daleké Ameriky, květinu do svého pokoje 
zaslala dárkyně z druhé strany naší republiky. Došlo i na osobní 
předání, které byly plné radosti. 

Děkujeme celému Českému rozhlasu a hlavně všem dárcům, 
byli neskuteční.

PODĚKOVÁNÍ
Ambulantním psychiatrům v Kroměříži za spolupráci a pro-
jedenou důvěru.

Psychiatrické nemocnici Kroměříž za spolupráci a projeve-
nou důvěru.

Knihovně Kroměřížska za bezplatné propůjčení prostor  
na akci v rámci Dnů duševního zdraví.

Střední zdravotnické škole v Kroměříži za pomoc při Národní 
potravinové sbírce.

Nadaci Tesco díky které jsme mohli zajistit psychologickou 
podporu pro uživatele služby v počtu 25 setkání.

Dále děkujeme všem starostům obcí a měst, kteří finančně při-
spěli na provoz naší sociální služby.
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Tříkrálová sbírka 2018

Záměry Tříkrálové sbírky 2018 Částka

Nákup automobilu pro zdravotní sestry do 
hospicové péče 

229 182,00

Přímá pomoc tj. pomoc lidem v nouzi, posti-
ženým a nemocným

330 614,00

Nákup kompenzačních pomůcek /elektr. 
polohovací postel, antidek. matrace, cho-
dítko čtyřkolové/ 

26 126,00

Podpora uživatelů s chronickým duševním 
onemocněním /zabezpečení finanční hoto-
vosti uživatelů - nákup trezoru/

32 000,00

Vybavení pro zabezpečení klientů ve služ-
bách, zaměřené na cílové skupiny ve všech 
střediscích Charity.

101 800,00

Celkem 719 722,00

Děkujeme všem dárcům a všem Tříkrálovým účastníkům, kteří 
jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na Tříkrálové sbírce v roce 
2018. S Vámi se nám daří charitní dílo lépe zvládnout a kvalitněji 
rozvíjet.

Děkujeme, že pomáháte spolu s námi!

Koordinátor: Mgr. Josef Šebestík

Telefon, mobil: 573 343 648, 737 630 670

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

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2018

Místo Částka

Město Kroměříž + přilehlé obce 285 856,-

Obce 406 733,-

Dobrovolně působící charity: 
Hulín, Chropyně, Koryčany, Kvasice

511 624,-

DMS 40 437,-

Příspěvek na koordinátora ČR - 3 750,-

Celkem 1 240 900,-

Záměry celkem (58%) činily 719 722 Kč.

Střediska Částka

Charita Kroměříž 422 982,-

Dobrovolně působící charita: Hulín 90 735,-

Dobrovolně působící charita: Chropyně 107 501,-

Dobrovolně působící charita: Koryčany 42 406,-

Dobrovolně působící charita: Kvasice 56 098,-
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VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY ZA ROK 2018

Farnost Výtěžek Farnost Výtěžek

AG – Kroměříž 3 085,- Pačlavice 2 985,-

Břest 3 671,- Počenice 2 415,-

Cetechovice, 
Chvalnov – Lísky, 
Střílky

1 358,- Prasklice 1 519,-

Hoštice 1 482,- Rataje 4 823,-

Hradisko u Kroměříže 2 571,- Roštín 781,-

Hulín 6 340,- Skaštice 1 680,-

Chropyně 4 356,- Těšnovice 862,-

KM – Panny Marie 17 114,- Věžky 1 096,-

KM – sv. Mořice 15 168,- Zborovice 2 401,-

Kyselovice 1 899,- Zdounky 5 008,-

Koryčany 2 864,- Zlámanka 1 090,-

Kvasice 4 106,- Zlobice 1 055,-

Litenčice 1 187,- Žalkovice 2 159,-

Morkovice 9 740,- Celkem 102 815,-

Postní almužna 2018

Stejně jako v uplynulých letech, tak v roce 2018 proběhla 
v našem děkanátu Kroměříž Postní almužna. Byla možnost pro-
hloubit prožívání postní doby, odřeknutí se něčeho ve prospěch 
těch, co to nejvíce potřebují a tak uskutečnit skutky milosrdenství. 

Celková částka činila 102 815 Kč. Jménem Charity Kroměříž 
děkujeme za Váši dobrotu, že jste dokázali dávat ze sebe pro 
druhé – lidem nemocným, postiženým, matkám s dětmi, rodinám 
v nouzi a dalším potřebným lidem.

VYUŽITÍ POSTNÍ ALMUŽNY 2018

Komu pomohla Částka

Pomoc lidem v nouzi ve farnostech 41 211,-

Pomoc postiženým lidem 32 978,-

Nákup příze 
(pletení obvazů pro malomocné)

1 000,-

Výbava pomůcek do Domácí hospicové péče 27 626,-

Celkem 102 815,-
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Kyselovice 1 899,- Zdounky 5 008,-

Koryčany 2 864,- Zlámanka 1 090,-

Kvasice 4 106,- Zlobice 1 055,-

Litenčice 1 187,- Žalkovice 2 159,-

Morkovice 9 740,- Celkem 102 815,-

Postní almužna 2018

Stejně jako v uplynulých letech, tak v roce 2018 proběhla 
v našem děkanátu Kroměříž Postní almužna. Byla možnost pro-
hloubit prožívání postní doby, odřeknutí se něčeho ve prospěch 
těch, co to nejvíce potřebují a tak uskutečnit skutky milosrdenství. 

Celková částka činila 102 815 Kč. Jménem Charity Kroměříž 
děkujeme za Váši dobrotu, že jste dokázali dávat ze sebe pro 
druhé – lidem nemocným, postiženým, matkám s dětmi, rodinám 
v nouzi a dalším potřebným lidem.

VYUŽITÍ POSTNÍ ALMUŽNY 2018

Komu pomohla Částka

Pomoc lidem v nouzi ve farnostech 41 211,-

Pomoc postiženým lidem 32 978,-

Nákup příze 
(pletení obvazů pro malomocné)

1 000,-

Výbava pomůcek do Domácí hospicové péče 27 626,-

Celkem 102 815,-
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Rozvaha, výkaz zisku a ztráty 2018

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA ke dni 31. 12. 2018
(v celých tisících Kč) 
Název a právní forma účetní jednotky:
Charita Kroměříž, IČ 18189750  
Sídlo účetní jednotky: Ztracená 63, Kroměříž 767 01  
Předmět činnosti účetní jednotky: 
ambulantní nebo terénní služby, charitativní činnost 

AKTIVA „Číslo
 řádku“

Stav
k prvnímu 

dni
účetního
období

Stav k po-
slednímu

dni účetní-
ho období

A.

Dlouhodobý majetek 
celkem 1 46580 46329

I.

Dlouhodobý nehmotný
majetek celkem 2 0 0

1. Nehmotné výsledky 
výzkumu a vývoje 3

2. Software 4
3. Ocenitelná práva 5

4. Drobný dlouhodobý 
nehmotný majetek 6

5. Ostatní dlouhodobý 
nehmotný majetek 7

6. Nedokončený dlouhodo-
bý nehmotný majetek 8

7.
Poskytnuté zálohy 
na dlouhodobý nehmotný 
majetek

9

II.

Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem 10 67032 68405

1. Pozemky 11 251 251

2. Umělecká díla, 
předměty a sbírky 12

3. Stavby 13 57129 57 129

4. Hmotné movité věci 
a jejich soubory 14 6415 8 102

7. Drobný dlouhodobý
 hmotný majetek 17 3047 2 923

8. Ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek 18

9. Nedokončený dlouhodo-
bý hmotný majetek 19 190

10. Poskytnuté zálohy na dlou-
hodobý hmotný majetek 20

III.
Dlouhodobý finanční 
majetek celkem 21 0 0

2. Podíly - podstatný vliv 23

IV.

Oprávky k dlouhodobé-
mu majetku celkem 28 -20452 -22076

6. Oprávky ke stavbám 34 -12262 -13 416

7.

Oprávky k samostatným 
hmotným movitým věcem 
a souborům hmotných 
movitých věcí

35 -5143 -5 737

8. Oprávky k pěstitelským 
celkům trvalých porostů 36

9. Oprávky k základnímu
 stádu a tažným zvířatům 37



53

10.
Oprávky k drobnému
dlouhodobému 
hmotnému majetku

38 -3047 -2 923

11.
Oprávky k ostatnímu
 dlouhodobému 
hmotnému majetku

39

B.

Krátkodobý majetek 
celkem 40 5445 6250

I.
Zásoby celkem 41 0 0

9. Poskytnuté zálohy 
na zásoby 50

II.

Pohledávky celkem 51 429 309
1. Odběratelé 52 275 309
5. Ostatní pohledávky 56

6. Pohledávky 
za zaměstnanci 57

8. Daň z příjmů 59
17. Jiné pohledávky 68
18. Dohadné účty aktivní 69 154

19. Opravná položka 
k pohledávkám 70

III.

Krátkodobý finanční 
majetek celkem 71 4830 5769

1. Peněžní prostředky 
v pokladně 72 263 793

2. Ceniny 73

3. Peněžní prostředky 
na účtech 74 4567 4 976

7. Peníze na cestě 78

IV.
Jiná aktiva celkem 79 186 172

1. Náklady příštích období 80 25
2. Příjmy příštích období 81 161 172

AKTIVA CELKEM 82 52025 52579

PASIVA „Číslo 
řádku“

Stav 
k prvnímu 
dni účetní-
ho období

Stav 
k posled-
nímu dni 
účetního 
období

A.

Vlastní zdroje celkem 1 45184 45010

I.

Jmění celkem 2 46614 46469

1. Vlastní jmění 3 46614 46 469

2. Fondy 4

3.
Oceňovací rozdíly 
z přecenění finančního 
majetku a závazků

5

II.

Výsledek hospodaření 
celkem 6 -1430 -1459

1. Účet výsledku 
hospodaření 7 x

2. Výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení 8 -33 -29

3. Nerozdělený zisk, neuhra-
zená ztráta minulých let 9 -1397 -1 430

B.

I.

Cizí zdroje celkem 10 6841 7569

Rezervy celkem 11 0 0

1. Rezervy 12

II.

Dlouhodobé závazky
celkem 13 0 0

1. Dlouhodobé úvěry 14

2. Vydané dluhopisy 15

3. Závazky z pronájmu 16
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4. Přijaté dlouhodobé 
zálohy 17

5. Dlouhodobé směnky 
k úhradě 18

6. Dohadné účty pasivní 19

7. Ostatní dlouhodobé 
závazky 20

III.

Krátkodobé závazky 
celkem 21 5631 6174

1. Dodavatelé 22 213 229

2. Směnky k úhradě 23

3. Přijaté zálohy 24 4 3

4. Ostatní závazky 25 1535 1 535

5. Zaměstnanci 26 1948 1 846

6. Ostatní závazky vůči 
zaměstnancům 27

7.

Závazky k institucím 
sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního 
pojištění

28 1118 1 046

8. Daň z příjmů 29

9. Ostatní přímé daně 30 249 224

10. Daň z přidané hodnoty 31

11. Ostatní daně a poplatky 32

12. Závazky ze vztahu 
k státnímu rozpočtu 33

13.
Závazky ze vztahu k roz-
počtu orgánů územních 
samosprávných celků

34

14.
Závazky z upsaných 
nesplacených cenných
papírů a podílů

35

15. Závazky ke společníkům 
sdruženým ve společnosti 36

16.
Závazky z pevných 
termínovaných operací 
a opcí

37

17. Jiné závazky 38 432 1 107

18. Krátkodobé úvěry 39

19. Eskontní úvěry 40

20. Vydané krátkodobé 
dluhopisy 41

21. Vlastní dluhopisy 42

22. Dohadné účty pasivní 43 132 184

23. Ostatní krátkodobé 
finanční výpomoci 44

IV.

Jiná pasiva celkem 45 1210 1 395

1. Výdaje příštích období 46

2. Výnosy příštích období 47 1210 1 395

PASIVA CELKEM 48 52025 52579
     

Sestaveno dne: 15. 03. 19
Podpis odpovědné osoby (statutární orgán):

Mgr. Anna Valachová, DiS. - ředitelka Charity Kroměříž
Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil):

Ing. Jiří Smělík - ekonom
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Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2018
(v celých tisících Kč) 
Název a právní forma účetní jednotky: Charita Kroměříž, IČ 18189750 
Sídlo účetní jednotky: Ztracená 63, Kroměříž 767 01  
Předmět činnosti účetní jednotky: ambulantní nebo terénní služby, charitativní činnost  
   

Skutečnost k rozvahovému dni

Číslo řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost Celkem

A.

Náklady 1 x x x

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 8206 0 8206

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 3 5330 5 330

2. Prodané zboží 4 0

3. Opravy a udržování 5 349 349

4. Náklady na cestovné 6 112 112

5. Náklady na reprezentaci 7 16 16

6. Ostatní služby 8 2399 2 399

II.
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 0 0

9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0

III.

Osobní náklady 13 38857 0 38857

10. Mzdové náklady 14 29092 29 092

11. Zákonné sociální pojištění 15 9613 9 613

12. Ostatní sociální pojištění 16 118 118

13. Zákonné sociální náklady 17 34 34

IV.
Daně a poplatky 19 3 0 3

15. Daně a poplatky 20 3 3

V.

Ostatní náklady 21 484 0 484

21. Manka a škody 27 0

22. Jiné ostatní náklady 28 484 484
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Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2018
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VI.
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek

29 1846 0 1846

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 1846 1 846

VII.
Poskytnuté příspěvky 35 0 0 0

28.
Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi orga-
nizačními složkami

36 0

VIII.

Daň z příjmů 37 0 0 0

29. Daň z příjmů 38 0

Náklady celkem 39 49396 0 49396

B.

I.

Výnosy 40 x x x

Provozní dotace 41 29225 0 29225

1. Provozní dotace 42 29225 29 225

II.

Přijaté příspěvky 43 1544 0 1544

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44 0

3. Přijaté příspěvky (dary) 45 1544 1 544

4. Přijaté členské příspěvky 46 0

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 47 16789 16 789

IV.

Ostatní výnosy 48 1799 0 1799

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 49 0

10. Jiné ostatní výnosy 54 1799 1 799

V.

Tržby z prodeje majetku 55 10 0 10

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 10 10

Výnosy celkem 61 49367 0 49367

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 -29 0 -29

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 -29 0 -29

Sestaveno dne: 15. 03. 19
Podpis odpovědné osoby (statutární orgán): Mgr. Anna Valachová, DiS. - ředitelka

Podpis osoby odpovědné za sestavení (sestavil): Ing. Jiří Smělík - ekonom
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Poděkování

Charita Kroměříž děkuje všem donorům a podporovatelům, 
kteří přispěli v roce 2018 finančními prostředky na činnost Charity 
Kroměříž. Děkujeme všem, i neuvedeným a anonymním dárcům, 
kteří podporují naše služby. Děkujeme rovněž všem, kteří klientům 
Charity darovali svůj čas, um, zájem, pozornost a lásku.

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

Města a obce:
Město Kroměříž
Město Bystřice pod Hostýnem
Město Holešov
Město Hulín                      
Město Chropyně
Město Morkovice – Slížany 
Město Hluk
Město Moravský Beroun
Město Frenštát pod Radhoštěm
Obec Cetechovice

Obec Dřínov
Obec Huštěnovice
Obec Kněžpole
Obec Kvasice
Obec Lutopecny
Obec Zdounky
Obec Halenkovice
Obec Chvalnov Lísky
Obec Chvalčov
Obec Březůvky
Obec Roštín
Obec Vrbka
Obec Vlachova Lhota

Firmy:
SDRUŽENÍ PŘI ZUŠ KROMĚŘÍŽ, TOSHULIN, a.s.,  

MEDISTYL-PHARMA a.s., Biopas, spol. s r.o., Nadační fond Tesco,  
RAPOS spol. s r.o., Střední škola hotelová a služeb Kroměříž,  
Arcibiskupství olomoucké,  LÉKÁRNA MEDICA Dvouletá, s.r.o., 
FLOW YOGA STUDIO, FG Forte a.s., Arcidiecézní charita  
Olomouc, Lékárna Polimedcentrum Zlatý LEV, s.r.o., Nadace ČEZ, 
NADACE OLGY HAVLOVÉ, NADACE AGROFERT, a další.
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Jednotlivci:
Vašák Libor, Lucassen Veronika, Michálková Nora, Žáčko-

vá Dana, Coufalík Alois, Janoštíková Ludmila, Kročilová Marie,  
p. Mikl, Bureš Jan.

Materiálními dary přispěli:
ZHS KROMĚŘÍŽ, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Ne-

stlé Česko s.r.o. Holešov závod Sfinx, Potravinová banka ve Zlín-
ském kraji, z.s., Obědy – Huťka, s.r.o., pán co nosí jednorázové 
mýdla, mycí gely a šampony, Marlin s.r.o., SVĚTONY s. r. o. paní 
Světlana Sedláková, Dětský svět Kroměříž, RNDr. Marie Hrabalo-
vá, VZP ČR, a další.

Na akcích a činnosti sociální služby se podíleli: 
Seskupení Kamarádi, Zdravotnický kroužek při ZŠ v Morko-

vicích pod vedením paní Moniky Ševčíkové, L. Čihánek, Spolek 

Hnízdo, MŠ Roštín, ZUŠ Zdounky, Výchovný ústav Střílky, Vyšší 
odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická 
škola Kroměříž, Mateřské centrum Klubíčko, Knihovna Kroměříž-
ska, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Střední zdravotnická 
škola Kroměříž, rodinní příslušníci pracovníků, Dětská obuv Leona 
Havlíková Kroměříž, Lesy České republiky, Mateřská škola Kva-
sice, Hotel a restaurace Excellent Kroměříž, OS ČČK Kroměříž 
a její ředitelka paní Mgr. Alice Juračková, Vyšší odborná škola 
pedagogická a Střední pedagogická škola Kroměříž, Studio Ka-
marád, Poradenské centrum pro sluchově postižené v Kroměříži, 
pan Filip Janda a restaurace Radniční sklípek Kroměříž, a další.

Poděkování patří i těm, kteří na nás myslí ve svých mod-
litbách, všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhají při růz-
ných akcí a spolupracují s námi.
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Podpořeno z Programu švýcarsko - české spolupráce



59

Podpořeno z Programu švýcarsko - české spolupráce
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Poděkování Zlínskému kraji za dotaci na rok 2018

Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení dotace na tyto služby. 
Dotace byly přidělovány ve třech dotačních programech:

Charita Kroměříž děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí dotace 
v roce 2018. Zlínský kraj poskytl dotace z programu Zajištění do-
stupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 
2018. Tato dotace významným způsobem umožnila a podpořila 
činnost Charity Kroměříž a její pomoc potřebným. 

Charitní pečovatelská služba: Zlínský kraj poskytl z progra-
mu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje 
pro rok 2018 částku 3 300 000 Kč.

Sociální poradna: Zlínský kraj poskytl z programu Zajiště-
ní dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 
2018 částku 1 389 750 Kč.

Sociální rehabilitace Zahrada: Zlínský kraj poskytl z progra-
mu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje 
pro rok 2018 částku 3 650 000 Kč.

Kontaktní centrum Plus - Kontaktní a poradenské cent-
rum Plus: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti 
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 
 730 000 Kč.

Kontaktní centrum Plus - Terénní program: Zlínský kraj po-
skytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na Území 
Zlínského kraje pro rok 2018 částku 540 000 Kč.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi: Zlínský kraj po-
skytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území 
Zlínského kraje pro rok 2018 částku 5 600 000 Kč.

Charitní dům pokojného stáří - domov se zvláštním reži-
mem: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních 
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 7 100 000 Kč.

Charitní dům pokojného stáří - odlehčovací služba: Zlín-
ský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb 
na území Zlínského kraje pro rok 2018 částku 1 068 000 Kč.

Vybrané služby financované z rozpočtu  Zlínského kraje - pro-
gram PRIORITY, pro rok 2018:
Kontaktní centrum Plus - Terénní program Plus – 73 800 Kč
Kontaktní centrum Plus - Kontaktní a poradenské centrum 
Plus – 277 400 Kč
Sociální rehabilitace Zahrada – 233 200 Kč
Sociální poradna – 197 200 Kč
Charitní pečovatelská služba – 639 400 Kč

Program: Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních 
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2018:

Osobní asistence - 2 210 045 Kč
DĚKUJEME
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