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Vážení čtenáři výroční zprávy,
právě otvíráte stručný přehled aktivit a služeb Charity Kroměříž 

za rok 2019. Na výsledném dojmu se podílela svou ochotou a oběta-
vostí každá jednotlivá pracovnice, každý jednotlivý pracovník. Charita 
Kroměříž působí v celém regionu Kroměřížska a poskytuje nejen služby 
registrované, ale i činnosti, které jsou navíc, jako jsou sbírky materiální  
a finanční pomoci včetně sbírek pro osoby s postižením, Tříkrálovou sbír-
ku, potravinovou pomoc, šatníky, pomoc při mimořádných událostech, 
odborné konference s dlouholetou tradicí a celou řadu dalších aktivit.

Člověk není jen souhrnem toho, co vykoná a toho co má, člověk 
je i to, co není vidět na první pohled pouhým zrakem. Třeba proto,  
že důležité jsou nejen výsledky naší činnosti, ale i motivy, proč konáme 
to, co konáme. Tím že se snažíme, abychom podle Jana  Wericha  byli, 

Slovo pana místostarosty města Kroměříže
dáváme vnitřní smysl i našemu konání. Když děláme něco, co nevypa-
dá pro druhé jako těžké, ale pro nás osobně to zrovna těžké být může. 
Třeba z nějakého osobního důvodu, nebo na základě nějakého nepří-
jemného zážitku. A pokud to přes tyto těžkosti zvládneme, získává tím 
naše práce ještě větší hodnotu. Hodnotu vybojovaného štěstí.

Chraňme si ty hodnoty, o kterých jsme se přesvědčili, že nás 
sice stáli hodně potu, ale jsou také dny, kdy nás nesou: naše zdraví,  
nesnadná, ale krásná práce v Charitě Kroměříž nebo vztahy na pracovišti  
či v rodině.

Všem čtenářům přeji poučné, povzbudivé a příjemné počtení  
a pracovníkům Charity Kroměříž ze srdce děkuji za jejich nesnadnou, 
ale nesmírně smysluplnou práci.

Vít Peštuka, místostarosta

Milí přátelé, sestry a bratři,
tato výroční zpráva shrnuje činnost Charity Kroměříž v roce 

2019. Za jednotlivými statistikami se skrývají konkrétní služby, které směřují 
k mnoha lidem nacházejícím se v různých obtížných situacích. Především 
však jde o konkrétní tváře těch, kdo slouží a těch, kdo pomoc potřebují. 

Když pandemie koranaviru zasáhla tolik zemí na celém světě, uvě-
domili jsme si, jak jsme zranitelní, jak to, s čím běžně počítáme najednou 
není. Nemůžeme se setkávat s přáteli, nemůžeme volně cestovat, nemů-
žeme společně slavit bohoslužby, můžeme ztratit práci, naše zdraví je 
ohroženo atd. Zvedla se i vlna solidarity s těmi, kdo nasazují své zdraví  

Slovo otce DĚKANA
i životy pro záchranu druhých. Kéž by nás tato zkušenost více proměnila, 
abychom to dobré, co máme, nebrali tak samozřejmě a dovedli být více 
vděční; abychom si více vážili nejen svých blízkých, ale všech lidí a vytvá-
řeli s nimi obohacující vztahy. Písmo svaté nás ujišťuje, že v Božích očích  
je každý člověk jedinečný, každého z nás Bůh osobně miluje. 

Děkuji vám, pracovnicím a pracovníkům Charity Kroměříž – kaž-
dému zvlášť za Vaši obětavou službu. Kéž se vám daří vytvářet dobré 
vztahy ve vašich pracovních týmech, kéž zakoušíte vděčnost ze strany 
těch, kterým sloužíte. A kéž vás a všechny, kterým pomáháte, chrání 
Boží moc a provází Boží požehnání.                              P. Josef Lambor
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Dobrý den vážení a milí, 

Výroční zpráva Charity Kroměříž za rok 2019 je příležitostí 
nejen Vás informovat o roku 2019, ale byla bych moc ráda, aby 
sloužila zejména jako velké poděkování všem: pracovníkům a je-
jich rodinám, donorům, dobrovolníkům, spolupracujícím organiza-
cím, uživatelům a jejich rodinám.  

„Charita“ se neděje nikdy sama, „charitu“ tvoří lidé a jejich 
spolupráce. Charita jako činnost a pomáhání a charita jako orga-
nizace je provázaná a její dílo je dílem nás všech. Do charitního 
díla nepatří jen charitou provozované sociální a zdravotní služby 
a jednou za rok Tříkrálová sbírka. Velkou pomocí je i to, že vnímá-
te potřeby druhých kolem sebe a snažíte se jim pomoci dle svých 
sil a možností. Charita nikdy nemůže zastat tu nejvýznamnější po-
moc – pomoc nejbližších lidí a sousedů, pomoc v rámci farnosti 
nebo místní komunity, nebo dále pomoc formou účasti, podpory 
a doprovázení. 

Na následujících stránkách Vás čekají údaje o jednotlivých 
činnostech a službách, které realizujeme. Za těmito údaji a čas-
to se opakujícími texty, které ze zákona musíme zveřejňovat,  

se skrývá hluboká obětavost za-
městnanců a spolupracujících 
institucí, ale také odvaha našich 
klientů překonávat životní boles-
ti, překážky a potíže. 

Rok 2019 znamenal pro 
Charitu vzpomínání. Některé 
služby slavily deset, dvacet  
a dokonce dvacetpět let svého 
působení. Mnoho let krásné  
a nelehké práce, kdy se z ma-
lých služeb staly služby profesionální, žádané a uznávané, ve kte-
rých pracují opravdoví odborníci. 

Těším se na spolupráci s Vámi i v roce 2020. Tyto řádky píši  
v době velké zkoušky – onemocnění Covid -19 a mohu říci, že 
jsem hrdá na všechny pracovníky Charity Kroměříž, jak tuto ná-
ročnou situaci zvládli. A to ovšem bude téma příští výroční zprávy. 

Děkuje Vám za vše a přeje vše dobré
Anna Valachová, ředitelka

Úvodní slovo ŘEDITELKY
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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 100

Základní údaje
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Porovnání 2017 – 2019: počty klientů v letech

2017
Počet klientů

2018
Počet klientů

2019
Počet klientů

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi 62 74 57

Charitní pečovatelská služba 102 134 126

Osobní asistence 54 68 74

Charitní dům pokojného stáří – domov se zvláštním režimem 46 53 51

Charitní dům pokojného stáří – odlehčovací pobytová služba 12 21 14

Kontaktní a poradenské centrum Plus 278 264 282

Terénní program Plus 206 204 201

Sociální poradna 610 696 621

Sociální rehabilitace Zahrada 44 41 51

Domácí zdravotní péče včetně hospicové 324 348 374

1 738 klientů 1 903 klientů 1 851 klientů
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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



7



7 8

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:
Posláním Charitní Domácí zdravotní péče je pracovat  
v duchu lásky k bližnímu a starat se o nemocné a potřeb-

né. Ze zkušeností víme, že návrat ke zdraví a samotná rekonvales-
cence nebo alespoň zlepšení psychické pohody probíhá daleko 
rychleji v domácím prostředí. Každý člověk je rád, dovoluje-li mu 
to zdravotní stav, když může být co nejdéle doma. V týmu pracují 
4 zdravotní sestry.

DOSTUPNOST A ÚZEMNÍ OBLAST:
Charitní ošetřovatelská péče je zajištěna 24hod, 7 dnů 
v týdnu ve městě Kroměříž a jeho celém okrese. Domá-

cí zdravotní péče musí být vždy indikována praktickým lékařem 

nebo lékařem po ukončení hospitalizace. Tato péče je plně hraze-
na z veřejného zdravotního pojištění. 
Spolupráce s pojišťovnami: VZP 111, ZPMV 211, Vojenská poj. 
201, Revírní bratrská poj. 213, OZP 207, Česká průmyslová zdra-
votní 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, převa-
zy dekubitů, bércových vředů, ulcerací, pooperačních ran, dehis-
cencí, péče o stomie, péče o permanentní močové katetry u žen  
a mužů, cévkování pouze u žen, proplachování drénů, péče o on-
kologicky nemocné, ošetřovatelská rehabilitace, edukace léčeb-
ného 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 
matrace, podpažní a francouzské hole aj.
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STATISTIKA ZA ROK 2019:

Počet ošetřených uživatelů 374

Počet návštěv zdravotních sester           10 842

Počet lékařů, kteří indikovali domácí péči 51

Počet uživatelů, kteří využili kompenzační pomůcky 166
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Charitní pečovatelská služba

POSLÁNÍ SLUŽBY
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 (středisko Kro-
měříž a přilehlé obce Skaštice, Bezměrov, Lutopecny, Rataje, Jaro-
hněvice, Bařice – Velké Těšany; středisko Kvasice a přilehlé obce 
Střížovice, Karolín, Vrbka, Sulimov, Nová Dědina, Bělov). Celkovou 
koupel můžeme provést i na středisku osobní hygieny v Kvasicích. 

Jsme registrovanou sociální službou s více než osmadvaceti-
letou historií a zkušenostmi v oblasti pečování. Naší podstatnou 
předností je také návaznost na další sociální a zdravotní služ-
by, poskytované Charitou Kroměříž. To vše, spolu se zaměřením  
na duchovní potřeby, se výrazně podílí na komplexnosti posky-
tované 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.

Vedoucí: Jana Rohanová, DiS. 

Sociální pracovnice: Mgr. Jana Nevřalová

Adresa: Malý Val 1552, 767 01  Kroměříž

Telefon: 573 333 405

Mobil: 731 462 662, 734 237 839

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

PROVOZNÍ DOBA – KANCELÁŘ:
Po – pá: 7:00 – 15:30

PROVOZNÍ DOBA TERÉNNÍ SLUŽBY KROMĚŘÍŽ:
Po – Pá: 6:00 – 22:00
So, Ne a svátky: 7:00 – 22:00
Skaštice, Bezměrov, Lutopecny, Rataje, Jarohněvice, Bařice – Velké Těšany:
Po – Pá 7:00 – 15:30

KVASICE:
Po – Pá: 7:00 – 15:30
Střížovice, Karolín, Vrbka, Sulimov, Nová Dědina, Bělov: 
Po – Pá: 7:00 – 15:30

AMBULANTNÍ FORMA: 
Po, St, a Pá:  10:00 – 11:00 (koupel na středisku osobní hygieny)
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CÍLOVÁ SKUPINA 
• senioři
• osoby se zdravotním postižením nad 27 let věku.

ZÁSADY 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, o uživatelích se 
nevyjadřujeme hanlivě. Prezentujeme naši práci jako profesio-
nální prestižní zaměstnání.

AKTUÁLNÍ KAPACITA 
SLUŽBY

• terénní forma péče (v domácnostech uživatelů): 
7 uživatelů (po – pá 7:00 - 15:30); 
1 uživatel (po – pá 6:00 – 7:00);
1 uživatel  (po – pá 15:30 – 22:00 + so, ne, svátky 7:00 – 22:00)

• ambulantní forma péče (na SOH Kvasice): 1 uživatel
Ambulantní forma je poskytovaná pouze na středisku v Kvasicích, 
kde je poskytován úkon Pomoc při úkonech osobní hygieny (kou-
peli) na středisku osobní hygieny.
 

ÚKONY, 
KTERÉ POSKYTUJEME

Naplnění základních činností ze zákona:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osob-

ní hygienu
• pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
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ROK 2019 V CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
Pracovníci
Provoz Charitní pečovatelské služby v roce zajišťovala  

1 vedoucí, 1 sociální pracovnice a 10 pečovatelek.  

Vzdělání 
Pracovnice služby se pravidelně vzdělávají v rámci školení, 

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

Uživatelé v roce 2019
V roce 2019 využilo našich služeb 126 uživatelů, z toho 48 

mužů, 78 žen; 116 seniorů a 10 osob se zdravotním postižením. 
Péče probíhala většinou v Kroměříži a jejich místních částech (117 
klientů), pracovnice dále zajížděly do Kvasic, Sobělic (Rataje), 
Lutopecen, do Nové Dědiny a do Skaštic.  

Akce 
Účastnili jsme se Tříkrálové sbírky, Národní potravinové sbír-

ky a navštívili jsme naše některé naše klienty na Mikuláše v převle-
cích čertů a andělů. 
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SETKÁNÍ KLIENTŮ 
Ani v roce 2019 jsme nevynechali tradiční setkání našich 
uživatelů. Akce se konala 19. června 2019 v 1. Selském 

pivovárku v Kroměříži. 
Užili jsme si krásné prostředí pivovaru, ochutnávku skvělého 

piva i poutavé a zábavné povídání o vzniku podniku a techno-
logii výroby piva pana majitele Tomáše Váni. Samozřejmě byl 
prostor také k neformálním rozhovorům s našimi milými klienty  
i jejich přáteli. 

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ PODPORUJÍ NAŠI PRÁCI:
Zlínský kraj

Město Kroměříž

Obec Kvasice - za finanční podporu i bezplatné poskytnutí záze-
mí našeho střediska v Kvasicích a za úhradu nákladů spojených  
s jeho provozem (energie, odpady).

Obec Lutopecny

Úřad práce

Vape s.r.o.

NWB LINE s.r.o

FgForte s.r.o.
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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 matkám a jejich nezletilým dětem i sa-

motným ženám krátkodobé ubytování (po dobu do jednoho roku) 
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.

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 kou-
tem 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 150,- Kč/den 4 200,- Kč 4 500,- Kč 4 650,- Kč

Matka + 2 děti 200,- Kč/den 5 600,- Kč 6 000,- Kč 6 200,- Kč

Matka + 3 děti 250,- Kč/den 7 000,- Kč 7 500,- Kč 7 750,- Kč

Matka + 4 děti 300,- Kč/den 8 400,- Kč 9 000,- Kč 9 300,- Kč

Matka + 5 dětí 350,- Kč/den 9 800,- Kč 10 500,- Kč 10 850,- 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 dobrovolnos-
ti, důvěry a bezpečného prostředí, respektování individuálních po-
třeb, cílů a schopností klientek, podpory všech aktivit, které vedou 
k řešení jejich tíživé životní situace, aby postupně došlo ke zvýšení 
jejich soběstačnosti a nezávislosti.

AKCE A ČINNOST
V rámci prezentace naší sociální služby a 20. výročí 
založení Azylového domu pro ženy a matky s dětmi  

v Kroměříži proběhl slavnostní Den otevřených dveří, který při-
blížil odborné i široké veřejnosti život v azylovém domě, posky-
tované sociální služby i možnost setkání s pracovníky, uživateli 
i jejich dětmi.

Velmi úspěšné byly v tomto roce i předvánoční a velikonoční 
prodeje výrobků našich uživatelů z keramické a šicí dílny, kterou 
pravidelně navštěvují zejména ti nejmenší.

V průběhu roku proběhla celá řada kulturních, společenských 
i sportovních akcí, zejména pro děti. Naše sociální služba se za-
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pojila rovněž do mnoha soutěží s výtvarnou tématikou, která byla 
určena nejen dětem, ale i jejich maminkám a samotným ženám.

I v letošním roce probíhaly průběžné opravy a údržba bytů, 
pozornost byla věnována i bezpečnostním a protipožárním opat-
řením.

P ODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem našim podpo-
rovatelům a donorům za jejich štědrost, pomoc i náklon-

nost. Vážíme si všech materiálních i finančních darů, bez kterých si 
neumíme chod naší sociální služby představit. Zvláštní poděkování 
patří i stovkám bezejmenným dárcům, kterých rok od roku přibý-
vá. V tomto roce bylo těchto dárců 220.

Mezi naše hlavní donory a podporovatele patří:                                                          
Město Kroměříž, Zdravotnický kroužek při Základní škole  

v Morkovicích pod vedením paní Moniky Ševčíkové, Nestlé Česko 
s.r.o. Holešov závod Sfinx, Dětská obuv Leona Havlíková Kromě-
říž, Jednotka Hasičů města Holešova, Sbor dobrovolných hasičů 
„Kovbojové“ Holešov, paní Ing. Renata Minksová z Chocogastro, 
s.r.o. Pustiměř, Biblické společenství křesťanů Kroměříž, Podlahy 
Vícha Kroměříž, Základní škola Kvasice, Poradenské centrum pro 
sluchově postižené v Kroměříži, Kmotr – Masna Kroměříž a.s.  
a Lesy České republiky.
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Sociální poradna

Vedoucí 
a sociální pracovník:

Bc. Jana Pospíšilová

Zástupce:
Mgr. Nikola Apollenářová
od 19. 7. 2019 Lydie Chudějová, DiS.

Adresa: Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž

Telefon: 573 330 013

Mobil: 733 755 847 – vedoucí služby

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

Počet klientů v roce 2019: 621 celkem

Počet zaměstnanců: 6 HPP, 3 DPP 

Maximální kapacita v daný okamžik: 
 2 klienti ambulantní forma služby
 3 klienti terénní forma služby

AKTUÁLNÍ PROVOZNÍ DOBA 
SOCIÁLNÍ PORADNY JE:

ambulance 
Ztracená 63/1 
767 01 Kroměříž

terén

Pondělí
  9.00 – 12.00 
12.30 – 16.00

Kroměříž, ORP Kroměříž
9.00 – 16.00

Úterý
  9.00 – 12.00 
12.30 – 16.00

Kroměříž, ORP Kroměříž
9.00 – 16.00

Středa
  9.00 – 12.00 
12.30 – 16.00

Kroměříž, ORP Kroměříž
9.00 – 16.00

Čtvrtek Pro klienty zavřeno

Pátek    9.00 – 12.00
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KONTAKTNÍ MÍSTA V TERÉNU:

Projekt Sociální 
poradna Blíž lidem

Projekt TANDEM 
aneb Spolu to zvládneme     

Pondělí Hulín          9.00 – 14.00 –

Úterý Kvasice      9.00 – 14.00 Morkovice 9.30 – 15.00

Středa Chropyně  9.00 – 14.00

Zdounky    9.30 – 14.00  
                14.00 – 17.00
Termín      14.00 – 17.00 
vyhrazen pracujícím 
po předchozím objednání

Čtvrtek Pro klienty zavřeno

Pátek
Území MAS Jižní Haná 
dle potřeby klientů 
                 9.00 – 13.00

Zdounky,   9.30 – 14.00
Území MAS Hříběcí Hory
dle potřeby klientů

Z důvodu časové vytíženosti poradny doporučujeme předchozí 
telefonickou domluvu. Objednaní klienti mají vždy přednost.

POSLÁNÍ 
Sociální poradna je registrovaná sociální služba, jedna ze 
sociálních služeb Charity Kroměříž. 

• Našim posláním je prostřednictvím základního a odborného 
sociálního poradenství poskytnout informace, pomoc a pod-
poru 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  

dosáhnout.
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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  

dosáhnout.
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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 zo-
rientovat ve svých právech a povinnostech tak, že např. po-
dají 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 odborné soci-

ální poradenství všem lidem, kteří se z jakéhokoli důvo-
du 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. 

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 jedinečnosti 
každého člověka. Služby jsou uskutečňovány a plánovány indi-
viduálně, 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.

ČINNOSTI A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 
Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb.  
o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, §32 

a) sociální poradenství, §34 o) sociální poradny.
Problematiky, se kterými se na poradnu klienti obrací:
• dluhová problematika – splátkové kalendáře, exekuce, insol-

venční řízení
• sociální problematika
• rodinná problematika – rozvodová problematika, vyživovací 

povinnosti
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• bytová problematika
• majetko-právní vztahy
• pracovně-právní vztahy
• ochrana spotřebitele
• problematika energií 
• psychosociální rozhovor, sdílení

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 Město 

Kroměříž, Město Hulín, obec Zdounky, město Morkovice – Slí-
žany. Za poskytnuté příspěvky děkujeme.

• V případě, že máte zájem přispět na provoz bezplatné  
Sociální poradny, kontaktujete nás nebo přispějte přímo na 
účet Charity Kroměříž: 726043691/0100, variabilní sym-
bol: 730. I za Vaše případné příspěvky budeme vděčni. 
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SHRNUTÍ ROKU 2019:
• V roce 2019 zabezpečovaly služby Sociální poradny 4 sociální 

pracovnice. Jedna z nich odešla v průběhu roku na mateřskou 
dovolenou a nahradil ji sociální pracovník - muž.

• V Sociální poradně vypomáhal i v roce 2019 právní poradce na DPP, 
který nám pomáhal řešit a konzultovat problémy klientů.

• Další sociální pracovnice působí od února roku 2019 na území 
MAS Jižní Haná v rámci projektu Sociální poradna blíž lidem  
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00098). Tento projekt má kontakt-
ní místa v Hulíně, Chropyni a právě díky projektu nově i v Kvasicích.

• Další, v pořadí šestá, sociální pracovnice působí od září 2019 na 
území MAS Hříběcí Hory v rámci projektu TANDEM aneb Spo-
lu to zvládneme (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010783).  
Tento projekt je společným projektem Sociální poradny společně 
se službou Osobní asistence. V rámci projektu jsou kontaktní místa  
ve Zdounkách a nově v Morkovicích.

• Oba projekty jsou spolufinancovány z evropských dotací. 
• Všichni pracovníci Sociální poradny jsou odborně vyškolení, účastní 

se dalšího vzdělávání a supervizí.
• V roce 2019 se na naši službu obrátilo 621 klientů. V rámci porad-

ny 557 a v rámci projektů 64. Mezi našimi klienty převažují ženy 
nad muži.

• V naší službě proběhlo v roce 2019 celkem 2254 intervencí  
s klienty, které zabraly 2667,5 hodin práce pro klienty (přímá  
i veškerá příprava materiálů pro klienta). Z toho 1373,9 hodin práce 
byla přímá práce s klienty. Dalších 824,5 hodin našeho času zabra-
ly kontakty se zájemci o službu.  

• Dne 1. 9. 2019 oslavila naše služba 25 let svého fungování.  
A jelikož je dluhová problematika u nás v poradně nejvíce zastoupe-
nou, tak jsme dne 10. 10. 2020 uspořádali k tomuto výročí konfe-
renci na téma „Dluhy kolem nás“. 

• Akce se konala ve spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí Kroměříž. 
Záštitu nad konferencí nám poskytlo Ministerstvo financí a finančně 
podpořilo město Kroměříž. 

• Na konferenci vystoupili se svými příspěvky: Mgr. Zdeňka Libišo-
vá Svobodová (vedoucí ostravské pobočky Poradny při finanční 
tísni) s příspěvkem Oddlužení – novinky a zkušenosti, dále potom 
Mgr. Tereza Ševčíková (vedoucí Občanské poradny Pod křídly 
ve Valašském Meziříčí) na téma Dluhy kolem nás pohledem Ob-
čanské poradny. Zřejmě nejvíce očekávaný byl příspěvek exeku-
tora JUDr. Lukáše Jíchy (soudní exekutor Exekutorského úřadu 
v Přerově) – Vymáhání pohledávek se zaměřením na výživné  
a pohledávky mezi občany. Konferenci uzavřela sociální pracov-
nice Psychiatrické nemocnice Kroměříž Mgr. Petra Dohnalová  
s příspěvkem Dluhová problematika u pacientů PN Kroměříž. 

• Podle ohlasů zúčastněných byla konference velmi zajímavá a přines-
la mnoho zajímavých informací. Děkujeme všem přednášejícím za 
jejich přínos, děkujeme Psychiatrické nemocnici za spolupráci, Mini-
sterstvu financí za záštitu a městu Kroměříž za finanční podporu. 
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Kontaktní centrum Plus

V roce 2019 oslavilo KC Plus 20 let své existence.
V rámci zařízení Kontaktní centrum Plus fungují dva vzájemně pro-
pojené 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
od 2. 12. 2019 Mgr. Sylvie Osičková

Adresa: Ztracená 63/1

Telefon: 573 336 569

Mobil: 734 237 840

E-mail:
sylvie.osickova@kromeriz.charita.cz, 
kc.km@kromeriz.charita.cz 

Počet zaměstnanců: 4

Počet klientů v roce 2019:
Kontaktní a poradenské centrum Plus (ambulantní služba) 
233 uživatelů drog, 49 rodinných příslušníků.
Terénní program Plus (terénní služba) 
194 uživatelů drog, 7 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 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 bezpečnějším 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 

v souvislosti s užíváním drog.

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

PRINCIPY
• Nízkoprahovost 
 Co nejsnadnější dostupnost (neformální přijetí, příjemné 

prostředí, možnost přijít bez ohlášení, nezávaznost, možnost vyu-
žít služeb, které si klient sám zvolí).
• Harm reduction 
 Minimalizace rizik.
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• Anonymita 
 Služba může být poskytnuta zcela anonymně, záleží pouze  

na klientovi, 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 poradenství, základní zdravotní servis,
• poradenství a terapie v oblasti závislostí a jejich řešení - pro 

uživatele drog, partnery i blízké,
• zprostředkování léčby závislosti,
• podpora a poradenství při zvládání náročných situací v souvis-

losti s užíváním drog,
• pomoc klientům v krizi,
• 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 výhledem abstinence,
• poradenství pro rodiče a rodinná mediace,
• poskytování odkazů na jiné sociální služby a ostatní spolupra-

cující zařízení a odborníky.

STATISTIKA PROGRAMU A ZAJÍMAVOSTI
• služeb Kontaktního a poradenského centra Plus (ambu-
lantní služba) využilo 233 uživatelů drog a 49 rodinných 

příslušníků přicházejících na poradenství,
• služeb Terénního programu Plus (terénní služba) využilo 194 

uživatelů drog a 7 rodinných příslušníků,
• z celkového počtu klientů obou služeb je 72 % klientů mužů  

a 28 % žen,
• průměrný věk klientů (uživatelů drog) obou služeb byl 34,6 let, 

oproti předchozímu období se opět zvýšil (konkrétně o 0,7 roku), 
zvyšující se průměrný věk kopíruje celorepublikový trend u uži-
vatelů drog,

• sociální pracovníci jsou každý pracovní den v kontaktu průměr-
ně s 18 uživateli drog,

• mezi nejužívanější drogy patří pervitin, který jako svou hlavní dro-
gu užívá 88 % klientů, dále surové opium, které preferuje 7 % klien-
tů, 2 % klientů užívá THC, a další např. kokain nebo těkavé látky,

• 91 % klientů užívá výše uvedené drogy injekčně (9 % klientů 
pak čicháním, ústně nebo kouřením),

• vyměněno a následně bezpečně zlikvidováno bylo celkem  
43 716 kusů použitých injekčních stříkaček,

• velkým úspěchem je návratnost injekčních setů, která se každý 
rok pohybuje nad 100 %, v roce 2019 se v rámci Terénního pro-
gramu Plus a Kontaktního a poradenského centra Plus jednalo 
o 100,7 %, daří se tak stahovat z oběhu potenciálně nebezpeč-
ný injekční materiál a snižovat riziko poranění o něj,
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STATISTIKA PROGRAMU A ZAJÍMAVOSTI
• služeb Kontaktního a poradenského centra Plus (ambu-
lantní služba) využilo 233 uživatelů drog a 49 rodinných 

příslušníků přicházejících na poradenství,
• služeb Terénního programu Plus (terénní služba) využilo 194 

uživatelů drog a 7 rodinných příslušníků,
• z celkového počtu klientů obou služeb je 72 % klientů mužů  

a 28 % žen,
• průměrný věk klientů (uživatelů drog) obou služeb byl 34,6 let, 

oproti předchozímu období se opět zvýšil (konkrétně o 0,7 roku), 
zvyšující se průměrný věk kopíruje celorepublikový trend u uži-
vatelů drog,

• sociální pracovníci jsou každý pracovní den v kontaktu průměr-
ně s 18 uživateli drog,

• mezi nejužívanější drogy patří pervitin, který jako svou hlavní dro-
gu užívá 88 % klientů, dále surové opium, které preferuje 7 % klien-
tů, 2 % klientů užívá THC, a další např. kokain nebo těkavé látky,

• 91 % klientů užívá výše uvedené drogy injekčně (9 % klientů 
pak čicháním, ústně nebo kouřením),

• vyměněno a následně bezpečně zlikvidováno bylo celkem  
43 716 kusů použitých injekčních stříkaček,

• velkým úspěchem je návratnost injekčních setů, která se každý 
rok pohybuje nad 100 %, v roce 2019 se v rámci Terénního pro-
gramu Plus a Kontaktního a poradenského centra Plus jednalo 
o 100,7 %, daří se tak stahovat z oběhu potenciálně nebezpeč-
ný injekční materiál a snižovat riziko poranění o něj,
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• 54 % všech klientů se živí pravidelnou nebo příležitostnou prací, 
díky čemuž se daří minimalizovat jejich sociální propad, pouze 
cca 1/3 klientů pobírá dávky, zbytek klientů tvoří ženy na mateř-
ské dovolené, studující, klienti pobírající sociální dávky, studující, 
případně jde o osoby v invalidním důchodu,

• pozorujeme velký nárůst zájmu klientů o poradenství a terapii, 
kdy sami klienti (uživatelé drog, rodinní příslušníci) oslovují pra-
covníky s žádostí o poradenskou nebo terapeutickou pomoc 
či zprostředkování následné péče. Souvisí to mimo jiné také  
s délkou doby užívání drog, sociální situací i problémy, se kte-
rými se potýkají a které musí řešit. V roce 2019 jsme poskytli 
poradenství celkem 49 rodinným příslušníkům, přičemž u řady 
z nich šlo o dlouhodobější spolupráci.

AKCE
Kontaktní centrum Plus realizuje přednáškové programy 
pro různé cílové skupiny - sociální, zdravotní a pedago-

gické pracovníky a policisty. Dále se služba aktivně účastní testo-
vání na infekční nemoci v rámci Evropského týdne boje proti HIV  
a testování na hepatitidu typu C. 

Dne 21. 6. 2019 pořádalo KC Plus již 13. ročník mezinárodní 
odborné konference v Kroměříži u příležitosti Mezinárodního dne 
boje proti drogám. Konference se opět konala pod záštitou radní 
Zlínského kraje za sociální oblast paní Michaely Blahové, odbor-
ným garantem byl MUDr. Pavel Konečný, konference byla akredi-
tována u České asociace sester. Konference se zúčastnil rekordní 
počet 302 osob ze Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezské-
ho a Olomouckého kraje, šlo především o sociální pracovníky, 
pedagogy, lékaře a zdravotníky, psychology a úředníky. 

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
• Medistyl Pharma a.s.
• Lékárna U Madony – Polimedcentrum Zlatý lev s.r.o.
• Radniční catering
• Stass a.s.
• Stamos, spol. s.r.o.
• HP Tronic Zlín, spol. s.r.o.
• VW Wachal a.s.
• Kovar a.s.
• KKS, spol. s.r.o.
• PaPP, spol. s.r.o.
• Moravská vodárenská a.s.

 Všem donorům a sponzorům děkujeme!
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Osobní asistence

Vedoucí: Mgr. Renata Gabrhelíková

Zástupce 
vedoucího:

Bc. Simona Netopilová, DiS.

Adresa:
Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž 
Zákostelí 36, 768 02 Zdounky
Kolaříkova 879, 768 33 Morkovice 

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 kanceláře Dopoledne Odpoledne 

Kroměříž: pondělí - pátek 9:00 – 15:00

Zdounky: středa  9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Morkovice: úterý 15:00 – 17:00

Okamžitá kapacita služby: 9 klientů

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.

CÍLOVÁ SKUPINA 
• osoby se zdravotním postižením od 4 let věku
• senioři se zdravotním znevýhodněním.

PRINCIPY
 • Individuální přístup
 • Partnerský přístup

 • Celostní přístup

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 48 hodin před začátkem služby.

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

PŮSOBNOST SLUŽBY
ORP Kroměříž – všechny obce regionu

Individuální přístup

Partnerský přístup

Celostní 
(komplexní) 
přístup
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STATISTIKA 2019 
 Počet klientů 77
 Počet setkání 3 903

 Počet hodin přímé péče (s cestou)  8 549
 Počet ujetých kilometrů za klienty 56 987

PODPOŘILI NÁS
Sociální služba Osobní asistence je poskytována za finanční 
podpory Zlínského kraje a Operačního programu zaměstnanost. 

Již po třetí v řadě jsme zorganizovali projekt Prázdniny na 
kolečkách. Jednalo se o soubor skupinových a individuálních vý-
letů pro osoby se zdravotním postižením, realizovaných v době 
letních měsíců. V roce 2019 jsme uspořádali celkem 9 výletů. Pro-
jektu se zúčastnilo 24 osob se zdravotním postižením s celkovým 
počtem 91 setkání. Aktivizačními programy pracovníci strávili 368 
hodin. V průběhu akce odpracovalo 11 dobrovolníků 64 hodin 
jako terénní osobní asistenti. Plni zážitků jsme procházeli Kroměříží  
a jejími zahradami, účastnili se filmových večerů v letním kině, 
ochutnali místní mok v 1. Selském pivovárku, vyzkoušeli si nové dru-
hy cvičení a relaxace, hledali chřibský poklad na Ranči Milovice  
a tradičně zrealizovali pouť na Hostýn. Léto jsme zakončili v prosto-
rách Dětského světa Kroměříž slavnostním Dnem bez bariér. Projekt 
Prázdniny na kolečkách 2019 byl podpořen z benefiční akce, kte-
rou uspořádalo Flow Yoga Studio, dále projekt podpořila Nada-
ce TESCO a Město Kroměříž. Nefinanční podporu nám věnova-
lo Tesco Kroměříž, klienti sociálně terapeutické dílny Hanáček  
a závody Sfinx Holešov a Kmotr – Masna Kroměříž, a.s. 

DĚKUJEME! Den bez bariér v Dětském světě Kroměříž

Výlet na Ranč Milovice spojený 
s hledáním chřibského pokladu
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Charitní dům pokojného stáří

Vedoucí: Mgr. Alena Perglová 

Zástupce: Bc. Michaela Vlasáková

Adresa: Cetechovice č. 71, 768 02 Zdounky

Telefon: 573 368 071, 573 333 257

Mobil: 731 604 573, 731 103 945

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

Charitní dům pokojného stáří poskytuje dvě sociální služby 
– domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu. Domov se 
zvláštním režimem má k dispozici 38 lůžek a k odlehčovací služ-
bě slouží 4 lůžka. Celkem pečujeme o 42 klientů. Provozní doba 
je nepřetržitá. Počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 byl celkem  
49 zaměstnanců.

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

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

 jiného typu)
•  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.
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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.

STATISTIKA ZA ROK 2019 
Domov se zvláštním režimem v roce 2019
•  přechod klientů z předchozího roku: 38

• počet příjmů: 13
• počet ukončení: 13
• počet klientů celkem: 51
• přechod klientů do dalšího roku: 37
• obložnost: 99,4% 
 
Odlehčovací služba v roce 2019
• přechod klientů z předchozího roku: 3
• počet příjmů: 11
• počet ukončení: 13
• počet klientů celkem: 14
• přechod klientů do dalšího roku:1
• obložnost: 83,6%
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V lednu v roce 2019 uplynulo 10 let od založení Cha-
ritního domu pokojného stáří v Cetechovicích. Chtěli jsme udělat 
malou oslavu pro naše klienty a zároveň i pro naše zaměstnan-
ce. Starostka obce Cetechovice paní věra Pleslová nám nabídla,  
že bude pořádat jako každý rok, posezení pro seniory Cetecho-
vic a že by byla ráda, abychom se i my připojili. Využili jsem toho 
a uspořádali jsme v sobotu 15. června 2019 v místní hospůdce, 
tedy přesněji řečeno, na jejím venkovním posezení, oslavu 10. vý-
ročí. Naše kuchařinky nachystali 140 chlebíčků a koláče. Jedna 
naše zdatná pečovatelka – pekařka - napekla skvostné cukroví. 
Nakoupili jsme brambůrky, tyčinky. O pitný režim se postarala 
obec Cetechovice a slavnost mohla vypuknout.

Od 14.30 se trousili místní cetechovští senioři a taky celý je-
den stůl zabrali i naši klienti, kteří byli schopni celou událost ab-
solvovat. Ten den bylo totiž velké horko, takže cukroví a chlebíčky 
táli jako čerstvý sníh. To nám ovšem nezabránilo,  abychom se 
navzájem přivítali, potřásli si rukama a společně si vyslechli projev 

paní starostky Věry Pleslové, paní ředitelky Charity Kroměříž Anny 
Valachové a vedoucí CHDPS Aleny Perglové. 

Od 15. hodin začal koncert hudební skupiny Band Luďka Či-
hánka. Jeho vystoupení a zpěv byl moc krásný a celou společnost 
včetně našich klientů navnadil ke zpěvu, takže brzy celá sešlost 
společně zpívala moravské lidové písničky, ale i písně W. Ma-
tušky, H. Vondráčkové a dalších popových zpěváků let minulých. 
A jak se tak horkým sobotním odpolednem nesl vesnickou návsí 
zpěv, přitahovalo to pomaloučku polehoučku další naše pečova-
telky a jejich rodiny, včetně dětí. Takže nakonec se nás sešla celá 
kupa a všichni společně jsme těch prvních deset let moc hezky 
oslavili. K večeru byli naši klienti příjemně unaveni a museli odejít 
do svého domova a další účastníci seděli a povídali si a zpíva-
li ještě dlouho do noci. Za takovéto setkání jsme velmi vděčni. 
Rozhodně svědčí o tom, že nás – Charitní dům pokojného stáří - 
všechny jeho pracovníky a obyvatele, kterým tvoří práci a domov, 
naše vesnice Cetechovice bere a přijímá za své. 

Moc děkujeme!
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FOTOGRAFIE Z OSLAVY 10. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ  CHARITNÍHO DOMU POKOJNÉHO STÁŘÍ  
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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.

POČET PODPOŘENÝCH OSOB V ROCE 2019
V roce 2019 bylo uzavřeno 35 smluv o poskytování služ-
by sociální rehabilitace ve formě pobytové. Počtu 36 osob,  

ve formě pobytové byla ukončena smlouva.
Celkový počet podpořených osob v roce 2019 činil 51 osob 

(každá osoba je započítána pouze jednou).
V roce 2019 byla ukončena smlouva 36 uživatelům v pobytové 

formě, z toho:
• 8 uživatelů přešlo do vlastního nájemního bydlení
• 8 uživatelů odešlo do jiné sociální služby
• 5 uživatelů se vracelo zpět ke svojí rodině
• 4 uživatelé se přestěhovali na ubytovnu
• 6 uživatelům se zhoršil jejich zdravotní stav a byla nutná hospitalizace
• 5 uživatelů služby po skončení smlouvy nesdělilo, kam jdou, kde 

budou bydlet.
Z počtu 36 ukončených smluv byla smlouva 11x ukončena  

z důvodu porušení Pravidel a dále pak v 1 případě, kdy uživatel 
nespadal do cílové skupiny.

Ostatní uživatelé užívají službu i v roce 2019, informace o těch-
to osobách budou součástí Hodnotící zprávy za rok 2020.



37

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.

POČET PODPOŘENÝCH OSOB V ROCE 2019
V roce 2019 bylo uzavřeno 35 smluv o poskytování služ-
by sociální rehabilitace ve formě pobytové. Počtu 36 osob,  

ve formě pobytové byla ukončena smlouva.
Celkový počet podpořených osob v roce 2019 činil 51 osob 

(každá osoba je započítána pouze jednou).
V roce 2019 byla ukončena smlouva 36 uživatelům v pobytové 

formě, z toho:
• 8 uživatelů přešlo do vlastního nájemního bydlení
• 8 uživatelů odešlo do jiné sociální služby
• 5 uživatelů se vracelo zpět ke svojí rodině
• 4 uživatelé se přestěhovali na ubytovnu
• 6 uživatelům se zhoršil jejich zdravotní stav a byla nutná hospitalizace
• 5 uživatelů služby po skončení smlouvy nesdělilo, kam jdou, kde 

budou bydlet.
Z počtu 36 ukončených smluv byla smlouva 11x ukončena  

z důvodu porušení Pravidel a dále pak v 1 případě, kdy uživatel 
nespadal do cílové skupiny.

Ostatní uživatelé užívají službu i v roce 2019, informace o těch-
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STATISTICKÉ ÚDAJE – VĚKOVÉ ZASTOUPENÍ, 
ZASTOUPENÍ KRAJŮ

Věkové skupiny pobyt

18 - 26 let 5

27 - 64 let 46

Průměrný věk uživatelů

pobyt 41,9 let

Zastoupení krajů
Celkem uživatelů 51 

(každý 1x)

Zlínský kraj 30

Jihomoravský kraj 10

Olomoucký kraj 9

Hlavní město Praha 1

Moravskoslezký kraj 1
 

AKCE 2019
LÉTAJÍCÍ ČÍTÁRNA
V květnu vznikla ve vestibulu zařízení „Létající čítárna  

s duší“, kdy cílem této knihovničky je dostat zpět mezi lidi zapome-
nuté knihy. Široká veřejnost si knihu může zapůjčit a po přečtení 
vrátit zpět, nebo si ji nechat a darovat do knihovničky jinou. Tato 
knihovnička je velmi využívaná a lidé ji kvitují. 

TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 2019
Dne 1. 10. Proběhla v Knihovně Kroměřížska přednáška, 

interaktivní worshop s názvem „Nestigmatizační přístup k lidem  
s duševním onemocněním“ a dále pak osobní příběh člověka se 
zkušeností s duševním onemocněním „Moje jméno není diagnóza“.

Ve dnech 1. – 2. 10. byla před vstupem do Knihovny umístě-
na Destigmatizační lavička zapůjčena z Národního ústavu dušev-
ního zdraví u které měla možnost široká veřejnost diskutovat a být 
seznámena s tématem duševního zdraví a duševní nemoci.

Dále pak ve dnech 1. – 11. 10. byla ve foyer Knihovny Kro-
měřířska umístěna výstava děl uživatelů s názvem „Výstava tvorby 
z duše“, šlo jak o obrazy, tak i motta, citáty.

Poslední činností v rámci Týdnů duševního zdraví byl dne  
14. 10. Den dveří dokořán, kdy jsme zpřístupnili zařízení široké 
veřejnosti, aby mohla nahlédnout do pobytové služby sídlící v his-
torické části města.

PSYCHICKÁ POHODA NENÍ NÁHODA II.
Díky Městu Kroměříž a jejich finančnímu příspěvku jsme byli 

schopni zajistit uživatelům služby odborné konzultace s psycho-
ložkou Mgr. Markétou Výletovou. 

VZDĚLÁVÁNÍ TÝMU
Díky Městu Kroměříž a jejich finančnímu příspěvku se všichni 

pracovníci SRZ účastnili akreditovaného vzdělávacího kurzu „Prá-
ce v multidisciplinárním týmu“.
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PODĚKOVÁNÍ
Ambulantním psychiatrům v Kroměříži za spolupráci a pro-
jevenou důvěru.

Psychiatrické nemocnici Kroměříž za spolupráci a projevenou dů-
věru.

Centru duševního zdraví v Kroměříži a Uherském Hradišti  
za spolupráci.

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

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

Potravinové bance ve Zlínském kraji za spolupráci a potravi-
ny pro uživatele.

Dále děkujeme všem starostům obcí, jež finančně přispěly na 
provoz naší sociální služby.

Flow Yoga Studiu za finanční pomoc za kterou bylo nakoupe-
no sportovní vybavení pro uživatele a elektrická trouba.

Národnímu ústavu duševního zdraví za zapůjčení destigma-
tizační lavičky.



39

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

Psychiatrické nemocnici Kroměříž za spolupráci a projevenou dů-
věru.

Centru duševního zdraví v Kroměříži a Uherském Hradišti  
za spolupráci.

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

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

Potravinové bance ve Zlínském kraji za spolupráci a potravi-
ny pro uživatele.

Dále děkujeme všem starostům obcí, jež finančně přispěly na 
provoz naší sociální služby.

Flow Yoga Studiu za finanční pomoc za kterou bylo nakoupe-
no sportovní vybavení pro uživatele a elektrická trouba.

Národnímu ústavu duševního zdraví za zapůjčení destigma-
tizační lavičky.

40

Tříkrálová sbírka 2019

Záměry celkem (58%) činily 718 596 Kč.

Střediska Částka

Charita Kroměříž 428 397,-

Dobrovolně působící charita: Hulín 76 661,-

Dobrovolně působící charita: Chropyně 115 166,-

Dobrovolně působící charita: Koryčany 42 313,-

Dobrovolně působící charita: Kvasice 56 059,-

Záměry Tříkrálové sbírky 2019 Částka

Touto částkou z přímé pomoci jsme přispěli 
mnoha lidem v nouzi, rodinám, nemocným 
lidem, dětem a studentům

285 033,-

Nákup nového automobilu pro Kontaktní 
centrum plus

200 000,-

Psychicky nemocným lidem na středisku 
Sociální rehabilitace Zahrada jsme pořídili 
novou pračku, provedli rekonstrukci hygie-
nického zařízení a podpořili novou terénní 
službu

233 563,-

Celkem 718 596,-

Koordinátor: Mgr. Josef Šebestík

Telefon, mobil: 573 343 648, 737 630 670

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

VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019

Místo Částka

Město Kroměříž + přilehlé obce 284 880,-

Ostatní obce 429 096,-

Dobrovolně působící charity: 
Hulín, Chropyně, Koryčany, Kvasice

500 344,-

DMS 30 645,-

Příspěvek na koordinátora ČR - 6 006,-

Celkem 1 238 959,-
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VÝSLEDKY POSTNÍ ALMUŽNY ZA ROK 2019

Farnost    Výtěžek   Farnost     Výtěžek

AG – Kroměříž     7 600,- Pačlavice      3 127,-

Břest     5 689,- Počenice      1 323,-

Cetechovice,
Chvalnov  – Lísky, 
Střílky

    1 000,- Prasklice      2 152,-

Hoštice     1 885,- Rataje      4 148,-

Hradisko u Kroměříže     2 813,- Roštín      1 094,-             

Hulín     9 670,- Těšnovice      1 564,-

Chropyně     3 382,- Skaštice      1 754,-

KM – Panny Marie   15 342,- Věžky      1 656,-

KM – sv. Mořice   15 416,- Zborovice      2 380,-

Kyselovice     2 119,- Zdounky      6 901,-

Koryčany     2 154,- Zlámanka      2 262,-

Kvasice     7 455,- Zlobice      2 212,-

Litenčice     1 660,- Žalkovice      2 223,-

Morkovice     8 371,- Celkem       117 352,-

Postní almužna 2019

PODĚKOVÁNÍ ZA POSTNÍ ALMUŽNU 2019

Milí přátelé,
dovolte mi, abych vám všem, kteří jste se zapojili do postní 

almužny 2019, upřímně poděkoval za váš finanční dar. Děkuji za 
vaše otevřená srdce jako projev lásky k Bohu i bližnímu, za vaši 
dobrotu, za to, že jste dokázali dávat ze sebe pro druhé, kteří to 
nejvíce potřebují. „Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých ne-
patrných bratří, mně jste učinili.“ (Mt 25,40) Rád bych poděkoval 
také všem kněžím děkanátu Kroměříž, za jejich podporu postní 
almužny ve svých farnostech a mezi věřícími. 
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VYUŽITÍ POSTNÍ ALMUŽNY 2019

Komu pomohla Částka

převod z roku 2018 40 604,-

zaplaceny postní pokladničky 
+ letáky na Arcidiecézní charitu Olomouc

2 839,-

Celkem  37 765,-

Postní almužna 2019 117 352,-

Celkem 155 117,-

Komu pomohla PA:

Lidem ve farnosti 16 670,-

Postiženým a nemocným 40 788,-

Lidem v nouzi 8 000,-

Humanitární pomoc v zahraničí   7 600,-

Lidem s demencí v Charitním domě 
pokojného stáří v Cetechovicích

79 835,-

Zůstatek pro rok 2020 2 224,-
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Rozvaha, výkaz zisku a ztráty 2019

Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
ROZVAHA ke dni 31. 12. 2019 (v celých tisících Kč) 
Název a právní forma účetní jednotky: Charita Kroměříž, IČ 18189750
Sídlo účetní jednotky: Ztracená 63/1, 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 46329 44981

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

Dlouhodobý hmotný 
majetek celkem 10 68405 68913

1. Pozemky 11 251 251

2. Umělecká díla, 
předměty a sbírky 12

3. Stavby 13 57129 57129

4. Hmotné movité věci 
a jejich soubory 14 8102 8675

5. Pěstitelské celky trvalých 
porostů 15

6. Dospělá zvířata a jejich 
skupiny 16

7. Drobný dlouhodobý
hmotný majetek 17 2923 2 858

8. Ostatní dlouhodobý 
hmotný majetek 18

9. Nedokončený dlouhodo-
bý hmotný majetek 19

10. Poskytnuté zálohy na dlou-
hodobý hmotný majetek 20

III.

Dlouhodobý finanční 
majetek celkem 21 0 0

1. Podíly - ovládaná 
nebo ovládající osoba 22

2. Podíly - podstatný vliv 23

3. Dluhové cenné papíry 
držené do splatnosti 24
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4. Zápůjčky organizačním 
složkám 25

5. Ostatní dlouhodobé 
zápůjčky 26

6. Ostatní dlouhodobý 
finanční majetek 27

IV.

Oprávky k dlouhodobé-
mu majetku celkem 28 -22076 -23932

1.
Oprávky k nehmotným 
výsledkům výzkumu 
a vývoje

29

2. Oprávky k softwaru 30

3. Oprávky 
k ocenitelným právům 31

4.
Oprávky k drobnému
dlouhodobému 
nehmotnému majetku

32

5.
Oprávky k ostatnímu
dlouhodobému 
nehmotnému majetku

33

6. Oprávky ke stavbám 34 -13416 -14 569

7.

Oprávky k samostatným 
hmotným movitým věcem 
a souborům hmotných 
movitých věcí

35 -5737 -6 505

8. Oprávky k pěstitelským 
celkům trvalých porostů 36

9. Oprávky k základnímu
stádu a tažným zvířatům 37

10.
Oprávky k drobnému
dlouhodobému 
hmotnému majetku

38 -2923 -2 858

11.
Oprávky k ostatnímu
dlouhodobému 
hmotnému majetku
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B Krátkodobý majetek 
celkem 40 6250 7553

Zásoby celkem 41 0 0
1. Materiál na skladě 42
2. Materiál na cestě 43
3. Nedokončená výroba 44
4. Polotovary vlastní výroby 45
5. Výrobky 46

6. Mladá a ostatní zvířata a 
jejich skupiny 47

7. Zboží na skladě a v pro-
dejnách 48

8. Zboží na cestě 49

9. Poskytnuté zálohy 
na zásoby 50
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1. Odběratelé 52 309 352
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né cenné papíry 54
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4. Zápůjčky organizačním 
složkám 25

5. Ostatní dlouhodobé 
zápůjčky 26

6. Ostatní dlouhodobý 
finanční majetek 27

IV.

Oprávky k dlouhodobé-
mu majetku celkem 28 -22076 -23932

1.
Oprávky k nehmotným 
výsledkům výzkumu 
a vývoje

29

2. Oprávky k softwaru 30

3. Oprávky 
k ocenitelným právům 31

4.
Oprávky k drobnému
dlouhodobému 
nehmotnému majetku

32

5.
Oprávky k ostatnímu
dlouhodobému 
nehmotnému majetku

33

6. Oprávky ke stavbám 34 -13416 -14 569

7.

Oprávky k samostatným 
hmotným movitým věcem 
a souborům hmotných 
movitých věcí

35 -5737 -6 505

8. Oprávky k pěstitelským 
celkům trvalých porostů 36

9. Oprávky k základnímu
stádu a tažným zvířatům 37

10.
Oprávky k drobnému
dlouhodobému 
hmotnému majetku

38 -2923 -2 858

11.
Oprávky k ostatnímu
dlouhodobému 
hmotnému majetku

39

B Krátkodobý majetek 
celkem 40 6250 7553

Zásoby celkem 41 0 0
1. Materiál na skladě 42
2. Materiál na cestě 43
3. Nedokončená výroba 44
4. Polotovary vlastní výroby 45
5. Výrobky 46

6. Mladá a ostatní zvířata a 
jejich skupiny 47

7. Zboží na skladě a v pro-
dejnách 48

8. Zboží na cestě 49

9. Poskytnuté zálohy 
na zásoby 50

Pohledávky celkem 51 309 367
1. Odběratelé 52 309 352
2. Směnky k inkasu 53

3. Pohledávky za eskontova-
né cenné papíry 54

4. Poskytnuté provozní zálohy 55 15
5. Ostatní pohledávky 56

6. Pohledávky 
za zaměstnanci 57

7.

Pohledávky za institucemi 
sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního 
pojištění

58

8. Daň z příjmů 59
9. Ostatní přímé daně 60
10. Daň z přidané hodnoty 61
11. Ostatní daně a poplatky 62

12.
Nároky na dotace a 
ostatní zúčtování se stát-
ním rozpočtem

63

50

13.

Nároky na dotace a 
ostatní zúčtování s roz-
počtem orgánů územních 
samosprávných celků

64

14. Pohledávky za společníky 
sdruženými ve společnosti 65

15.
Pohledávky z pevných 
termínovaných operací 
a opcí

66

16. Pohledávky z vydaných 
dluhopisů 67

17. Jiné pohledávky 68

18. Dohadné účty aktivní 69

19. Opravná položka k po-
hledávkám 70

III.

Krátkodobý finanční 
majetek celkem 71 5769 6982

1. Peněžní prostředky 
v pokladně 72 793 708

2. Ceniny 73

3. Peněžní prostředky 
na účtech 74 4976 6 274

4. Majetkové cenné papíry 
k obchodování 75

5. Dluhové cenné papíry k 
obchodování 76

6. Ostatní cenné papíry 77

7. Peníze na cestě 78

IV.

Jiná aktiva celkem 79 172 204

1. Náklady příštích období 80 6

2. Příjmy příštích období 81 172 198

AKTIVA CELKEM 82 52579 52534

PASIVA „Číslo 
řádku“

Stav 
k prvnímu 
dni účetní-
ho období

Stav 
k posled-
nímu dni 
účetního 
období

A.

Vlastní zdroje celkem 1 45010 43853

I.

Jmění celkem 2 46469 45183

1. Vlastní jmění 3 46469 45 183

2. Fondy 4

3.
Oceňovací rozdíly 
z přecenění finančního 
majetku a závazků

5

II.

Výsledek hospodaření 
celkem 6 -1459 -1330

1. Účet výsledku 
hospodaření 7 x

2. Výsledek hospodaření 
ve schvalovacím řízení 8 -29 129

3. Nerozdělený zisk, neuhra-
zená ztráta minulých let 9 -1430 -1 459

B.

I.

Cizí zdroje celkem 10 7569 8681

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 6174 7458

1. Dodavatelé 22 229 279

2. Směnky k úhradě 23

3. Přijaté zálohy 24 3 1

4. Ostatní závazky 25 1535 1 535

5. Zaměstnanci 26 1846 2 657

6. Ostatní závazky vůči 
zaměstnancům 27

7.

Závazky k institucím 
sociálního zabezpečení 
a veřejného zdravotního 
pojištění

28 1046 1 511

8. Daň z příjmů 29

9. Ostatní přímé daně 30 224 436

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 1107 1 000

18. Krátkodobé úvěry 39

19. Eskontní úvěry 40

20. Vydané krátkodobé 
dluhopisy 41

21. Vlastní dluhopisy 42

22. Dohadné účty pasivní 43 184 39

23. Ostatní krátkodobé 
finanční výpomoci 44

IV.

Jiná pasiva celkem 45 1395 1 223

1. Výdaje příštích období 46 1395 1 223

2. Výnosy příštích období 47

PASIVA CELKEM 48 52579 52534
     

Sestaveno dne: 17. 03. 2020
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. 2019 (v celých tisících Kč) 
Název a právní forma účetní jednotky: Charita Kroměříž, IČ 18189750 
Sídlo účetní jednotky: Ztracená 63/1, 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 8322 0 8322

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 3 5307 5307

2. Prodané zboží 4 0

3. Opravy a udržování 5 559 559

4. Náklady na cestovné 6 129 129

5. Náklady na reprezentaci 7 9 9

6. Ostatní služby 8 2318 2318

II.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 9 0 0 0

7. Změna stavu zásob vlastní činnosti 10 0

8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb 11 0

9. Aktivace dlouhodobého majetku 12 0

III.

Osobní náklady 13 44164 0 44164

10. Mzdové náklady 14 33125 33125

11. Zákonné sociální pojištění 15 10882 10882

12. Ostatní sociální pojištění 16 0

13. Zákonné sociální náklady 17 127 127

14. Ostatní sociální náklady 18 30 30
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Daně a poplatky 19 0 0 0

IV. 15. Daně a poplatky 20

V.

Ostatní náklady 21 289 0 289

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále 22 0

17. Odpis nedobytné pohledávky 23 0

18. Nákladové úroky 24 0

19. Kursové ztráty 25 0

20. Dary 26 0

21. Manka a škody 27

22. Jiné ostatní náklady 28 289 289

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek

29 1922 0 1922

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30 1922 1922

24. Prodaný dlouhodobý majetek 31 0

25. Prodané cenné papíry a podíly 32 0

26. Prodaný materiál 33 0

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek 34

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 54697 0 54697
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B.

I.

Výnosy 40 x x x

Provozní dotace 41 33849 0 33849

1. Provozní dotace 42 33849 33849

II.

Přijaté příspěvky 43 1052 1052

2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 44 0

3. Přijaté příspěvky (dary) 45 1052 1052

4. Přijaté členské příspěvky 46 0

III. Tržby za vlastní výkony a zboží 47 18067 18067

IV.

Ostatní výnosy 48 1858 0 1858

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

6. Platby za odepsané pohledávky 50 0

7. Výnosové úroky 51 0

8. Kurzové zisky 52 0

9. Zúčtování fondů 53 0

10. Jiné ostatní výnosy 54 1858 1858

V.

Tržby z prodeje majetku 55 0 0 0

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56 0

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 57 0

13. Tržby z prodeje materiálu 58 0

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59 0

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 60 0

Výnosy celkem 61 54826 0 54826

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62 129 0 129

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63 129 0 129

Sestaveno dne: 15. 03. 2020
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 2019 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
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úřad práce
ESF ČR

Města a obce:
Město Kroměříž
Město Bystřice pod Hostýnem
Město Holešov
Město Hulín                      
Město Chropyně

Město Morkovice – Slížany 
Město Hluk
Město Moravský Beroun
Město Staré město u Uherského Hradiště
Město Uherský Ostroh
Obec Cetechovice
Obec Huštěnovice
Obec Kněžpole
Obec Kvasice
Obec Lutopecny
Obec Zdounky
Obec Halenkovice
Obec Chvalnov Lísky
Obec Roštín
Obec Mutěnice
Obec Halenkovice
Obec Ostrožská Lhota
Obec Modrá
Obec Neubuz
Obec Starovičky
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Poděkování

Charita Kroměříž děkuje všem donorům a podporovatelům, 
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Firmy:
MEDISTYL-PHARMA a.s., Nadační fond TESCO, 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, VAPE s.r.o., Delcom-CZ s.r.o., Exbio Olomouc s.r.o., 
NWB LINE s.r.o., Radniční catering, Lékárna u Madony, a další.

Na nákup vozidla do Kontaktního centra Plus 
se podílely firmy:
HP Tronic Zlín, spol s.r.o., Moravská vodárenská, a.s., Papp, spol. 
s.r.o., KKS, spol. s.r.o., Kovar a.s., VW Wachal a.s., Stamous Uher-
ské Hradiště, spol. s.r.o., Stass. a.s. a dárci Tříkrálové sbírky

Jednotlivci:
Vašák Libor, Lucassen Veronika, Přidalová Ludmila, MUDr. Jan 
Škopík, Liška Petr, Volák Jaromír, studenti z Gymnázia Kroměříž.

Materiálními dary přispěli: opravit
Hypermarket TESCO Kroměříž, KMOTR - Masna Kroměříž a.s.
Nestlé Česko s.r.o. Holešov závod Sfinx, Potravinová banka  

ve Zlínském kraji, z.s., pán, který pravidelně daruje jednorázové 
hygienické potřeby ze svých cest, Jednotka hasičů města Holešo-
va a Sbor dobrovolných hasičů „Kovbojové“, paní Ing. Renata 
Minksová z Chcogastro, s.r.o. Pustiměř, Podlahy Jiří Vícha Kromě-
říž, Lesy České republiky, Dětská obuv Leona Havlíková Kroměříž, 
Mateřská škola Kvasice, Zdravotnický kroužek při Základní škole 
Morkovice pod vedením paní Moniky Ševčíkové, Biblické spole-
čenství křesťanů Kroměříž

Na akcích a činnosti sociální služby se podíleli:
Dětský svět Kroměříž, Jiří Blaha, Šárka Říháková, Mgr. Evžen 
Petřík, Knihovna Kroměřížska, Střední zdravotnická škola v Kro-
měříži, FLOW YOGA STUDIO, Národní ústav duševního zdraví, 
L. Čihánek, MŠ Roštín, ZUŠ Zdounky, Výchovný ústav Střílky, Ta-
neční klub Gradace, Mgr. Pavla Doleželová, Michaela Ondrová, 
Iveta Strašáková, Leoš Slaměna, Ladislav Baroš, Filip Matuška. 

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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Děkujeme městu Kroměříž za pravidelné dotace pro charitní registrované sociální a zdravotní služby pro rok 2019.

Výše dotace pro Charitu Kroměříž v roce 2019 bylo celkem 1 164 000 Kč:

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi  81 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří – domov se zvláštním režimem   54 000 Kč

Charitní dům pokojného stáří – odlehčovací služba   3 500 Kč

Charitní pečovatelská služba   598 000 Kč

Kontaktní a poradenské centrum Plus   194 500 Kč

Terénní program Plus   8 000 Kč

Osobní asistence   125 000 Kč

Sociální poradna   89 000 Kč

Sociální rehabilitace Zahrada 11 000 Kč

Poděkování za podporu města Kroměříž v roce 2019
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Dotace a podpora města Kroměříž v letech 2006 – 2018

Dotace na sociální a zdravotní služby Dotace na akce, ostatní podpora

2018 1 002 000 Kč 51 500 Kč

2017 950 000 Kč 25 260 Kč

2016 800 000 Kč 117 999 Kč

2015 500 000 Kč 163 000 Kč

2014 500 000 Kč 14 000 Kč

2013 500 000 Kč 137 000 Kč

2012 500 000 Kč 15 000 Kč

2011 760 000 Kč 0

2010 950 000 Kč 9 000 Kč

2009 950 000 Kč 11 000 Kč

2008 950 000 Kč 0

2007 1 000 000 Kč 0

2006 1 100 000 Kč 0

Jménem klientů našich služeb a pracovníků Charity Kroměříž velmi děkujeme!
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Poděkování Zlínskému kraji za dotaci pro rok 2019

Děkujeme Zlínskému kraji za přidělení dotací na sociál-
ní služby. Dotace byly přidělovány ve třech dotačních pro-
gramech: Zajištění dostupnosti, Priority a  Podpora a rozvoj 
vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro 
rok 2019.

1. V Zajištění dostupnosti byly financovány tyto služby:
Charitní pečovatelská služba: Zlínský kraj poskytl z programu 

Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje 
pro rok 2019 částku 4 053 730 Kč.

Sociální poradna: Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění 
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 
2019 částku 1 518 410 Kč.

Sociální rehabilitace Zahrada: Zlínský kraj poskytl z progra-
mu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kra-
je pro rok 2019 částku 3 558 020 Kč.

Kontaktní a poradenské centrum Plus: Zlínský kraj poskytl  
z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlín-
ského kraje pro rok 2019 částku 808 840 Kč.

Kontaktní centrum Plus terénní program: Zlínský kraj poskytl 
z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na Území Zlín-
ského kraje pro rok 2019 částku 620 000 Kč.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi: Zlínský kraj poskytl 
z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlín-
ského kraje pro rok 2019 částku 6 267 160 Kč.

Charitní dům pokojného stáří domov se zvláštním režimem: 
Zlínský kraj poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních slu-
žeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 částku 7 528 060 Kč.

Charitní dům pokojného stáří odlehčovací služba: Zlínský kraj 
poskytl z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na úze-
mí Zlínského kraje pro rok 2019 částku 1 064 630 Kč.

2. Vybrané služby financované z rozpočtu Zlínského kraje 
– program Priority pro rok 2019:

Kontaktní a poradenské centrum Plus - 277 400 Kč
Sociální rehabilitace Zahrada - 243 600 Kč
Charitní pečovatelská služba - 667 000 Kč
Terénní program Plus - 73 800 Kč

3. Program Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních 
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019:

Osobní asistence – 2 424 002 Kč

DĚKUJEME



Výroční zpráva Charity Kroměříž 
za rok 2019

Ztracená 63/1, 767 01 Kroměříž
Telefon: 573 343 648
E-mail: info@kromeriz.charita.cz
Web: www.kromeriz.charita.cz

Foto: Projekt Osobní asistence „Prázdniny na kolečkách“
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