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Úvodní slovo
Všude na světě se vyskytuje lidské utrpení. I u nás, v naší zemi. Tato skutečnost staví před každého člověka dvojí výzvu: 1. Aby nepůsobil úmyslně
utrpení druhému. 2. Aby tomu, kdo trpí, pomáhal.
Pracovníci Charity – a zvláště pracovnice, které tvoří většinu charitních
zaměstnanců – ať jsou pro nás vzorem odborného a laskavého přístupu
k nemocným a trpícím lidem v našem okolí.
Každý z nás se může snažit, aby utrpení ve světě nepřibývalo, nýbrž ubývalo. A to, které nejde ihned odstranit, bylo díky vzájemné pomoci snášeno
trpělivě.
Záleží na každém z nás, zda se znovu stane člověk člověku člověkem.
									
Václav Vrba, farář
(4. 6. 2017)
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O NÁS
Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi (Stanovy Arcidiecézní charity Olomouc).
Popis organizační struktury
Charita Veselí nad Moravou je složkou Arcidiecézní charity Olomouc. Diecézní biskup jí udělil právní subjektivitu dne 16. 5. 1991. Její činnost řídí ředitel.
K jeho závažným rozhodnutím je nutné vyjádření rady Charity Veselí nad
Moravou. Radu Charity jmenuje prezident Arcidiecézní charity Olomouc.
Členové rady Charity Veselí nad Moravou jsou uvedeni dále.
Rada Charity Veselí nad Moravou
Předsedkyně:
Mgr. Pavla Kebrlová
Členové:
paní Marie Šimšíková
pan Josef Kočiš
Ing. Radek Hořák
Revizní komise Charity Veselí nad Moravou
Předsedkyně:
MUDr. Eva Bezděková
Mgr. Alena Vlasáková
paní Marcela Těthalová
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
„Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.“
Johan Wolfgang von Goethe
Kontakt:
Marie Štípská, vedoucí pečovatelské služby
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: 739 524 367, 518 322 213
E-mail: marie.stipska@veselinm.charita.cz
Kontakty na střediska:
Středisko Veselí nad Moravou
Středisko DPS Lipov
Středisko DPS Velká nad Veličkou
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Ivana Třináctá, koordinátorka
tel: 608 155 143
Renata Hodonská, koordinátorka
tel: 734 863 009
Věra Habartová, koordinátorka
tel: 739 389 217
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Příjem žádostí o poskytnutí služby:
Po: 7.00 – 15.30
Út: 7.00 – 15.30
St: 7.00 – 17.00
Čt: 7.00 – 15.30
Pá: 7.00 – 15.30
Poslání
Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná v domácnostech osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení a dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytováním pečovatelských výkonů kompenzujeme sníženou sebeobsluhu uživatele, s citlivým a lidským přístupem respektujeme jeho osobnost
a individuální potřeby. Současně usilujeme o to, aby uživatel zůstal po zbytek života ve svém přirozeném prostředí.
Okruh osob, kterým je služba určena
Cílovou skupinu pečovatelské služby tvoří občané se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnosti v základních životních dovednostech, kteří žijí
ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické
osoby.
Jedná se o:
• seniory (mladší 65 – 80 let, starší nad 80 let),
• osoby s chronickým onemocněním bez věkového omezení,
•	osoby s tělesným, zdravotním a jiným zdravotním postižením bez věkového omezení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby,
•	rodiny, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (rodiny, ve kterých se současně narodily 3 nebo více dětí).
Kapacita služby
Kapacita Charitní pečovatelské služby je stanovena počtem hodin strávených péčí o uživatele. Maximální doba péče u 1 uživatele jsou 4 hodiny/
1 den.
Popis činnosti
Pečovatelskou službu jsme poskytovali uživatelům naší cílové skupiny
za poplatek 130 Kč za 1 hodinu péče. Návštěvy probíhaly 3 – 5x denně včetně víkendů a státních svátků. Nejčastěji uživatelé potřebovali zajistit úkony
osobní hygieny, podání jídla a pití, dovážku obědů a pomoc při nákupech
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nebo úklidu. Ze statistických údajů vyplývá, že oproti roku 2015 došlo k navýšení o 1.560 hodin poskytnuté přímé péče, což svědčí o stále se zvyšující
potřebnosti naší CHPS.
V roce 2016 jsme v rámci pečovatelské služby pokračovali v projektu
terénní domácí hospicové péče. Cílem tohoto projektu bylo zajistit spolu se
zdravotníky a dalšími specialisty umírajícím pacientům, kteří se nacházejí
v konečném stádiu svého života, aby toto poslední období strávili ve svém
vlastním domácím prostředí v kruhu rodiny a blízkých. Celkově jsme se
v domácí hospicové péči starali o 14 uživatelů, kterým jsme poskytli 2 150
hodin přímé péče a na cestě za nimi jsme strávili 385 hodin.
Navazující činností pečovatelské služby byl projekt „Péče o pečující“, který
podpořil Jihomoravský kraj. Uspořádali jsme dvě besedy s osobami pečujícími o své blízké a vydali pro ně „Příručku pro začínající pečovatele“.
Všichni pracovníci služby se v průběhu roku vzdělávali a zvyšovali svoji odbornost a profesionalitu.
V průběhu roku jsme nemohli uzavřít smlouvu na převážně víkendovou péči
z důvodů překročení kapacity služby. Zavedli jsme nově evidenci čekatelů
na službu.
V závěru roku jsme provedli dotazníkové šetření u uživatelů služby, které
nám potvrdilo jejich spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb.
Také jsme se museli rozloučit s několika našimi dlouholetými uživateli
z ORP Kyjov, které jsme předali do péče pečovatelské služby města Bzence a Charity Kyjov.
8
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Od 1. 1. 2017 poskytujeme pečovatelskou službu pouze v rámci ORP Veselí
nad Moravou.
Statistické údaje
Počet
uživatelů

Počet hodin
strávených
u uživatele

Počet hodin
strávených
na cestě
za uživateli

Veselí nad Moravou

172

17.035

3.734

14.976

DPS Lipov

45

3.472

921

4.337

Název
střediska

Počet
rozvezených
obědů

DPS Velká nad Veličkou

65

6.361

985

6.887

Celkem

282

26.868

5 640

26 200

Pracovníci na přepočtené úvazky 28
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Ekonomické údaje
Náklady 10.509.494 Kč
Výnosy 10.470.963 Kč
Další údaje
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
(komunitního plánu) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.
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OSOBNÍ ASISTENCE
„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu
jinému.“ Charles Dickens
Kontakt:
Marie Štípská, vedoucí osobní asistence
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: 739 524 367, 518 322 213
E-mail: marie.stipska@veselinm.charita.cz
Příjem žádostí o poskytnutí služby
Po: 7.00 – 15.30
Út: 7.00 – 15.30
St: 7.00 – 17.00
Čt: 7.00 – 15.30
Pá: 7.00 – 15.30
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Poslání
Posláním Osobní asistence je prostřednictvím osobního asistenta umožnit
uživateli se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronické nemoci nebo
zdravotního postižení zvládat činnosti vycházející z konkrétních potřeb člověka v přirozeném prostředí a asistovat při činnostech, které osoba potřebuje. Uživatel osobní asistence je člověk, který potřebuje ke svému životu
dopomoc druhé osoby.
Okruh osob, kterým je služba určena
Cílovou skupinu služby osobní asistence tvoří občané se sníženou nebo
úplnou ztrátou soběstačnosti v základních životních dovednostech, kteří žijí
ve svém přirozeném prostředí a jsou odkázáni na dopomoc a asistenci jiné
fyzické osoby.
Jedná se o:
• seniory (mladší 65 – 80 let, starší nad 80 let),
• osoby s chronickým onemocněním,
• osoby s tělesným postižením,
• osoby se zdravotním postižením,
• osoby s mentálním postižením,
• osoby s kombinovaným postižením.
Kapacita služby
Kapacita služby Osobní asistence je stanovena počtem hodin strávených
asistencí u uživatelů.
Popis činnosti
Službu Osobní asistence jsme poskytovali uživatelům naší cílové skupiny
za poplatek 130 Kč za 1 hodinu asistence. S každým uživatelem Osobní
asistence byla sepsána Smlouva o poskytování OA a vypracován individuální plán, kde byl přesně vymezen rozsah a průběh poskytované asistence.
Návštěvy probíhaly až 3x denně včetně dnů volna. Mezi nejžádanější úkony služby patřila dopomoc při úkonech osobní hygieny, podání jídla a pití,
doprovod k lékaři, do stacionárního zařízení, asistence při nákupech a pochůzkách. Služba byla poskytována bez omezení místa a času, nepřetržitě
v průběhu celého roku.
Celkově jsme v Osobní asistenci asistovali pěti uživatelům, kterým jsme poskytli 1.491 asistenčních hodin ve 2.240 návštěvách a na cestě za nimi jsme
strávili 213 hodin.
Někteří uživatelé služby se zúčastnili oslav 25. výročí od založení naší Charity. Před hosty a účastníky oslav přednesli osobní zkušenost a spokojenost
s našimi službami.
12
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Všichni pracovníci služby se v průběhu roku vzdělávali a zvyšovali svoji odbornost a profesionalitu.
Statistické údaje
Název
střediska

Počet
uživatelů

Počet hodin
strávených
u uživatele

Počet hodin
strávených
na cestě
za uživateli

Počet
návštěv

Osobní asistence

5

1.491

213

2.240

Pracovníci na přepočtené úvazky 2
Ekonomické údaje
Náklady
686.989 Kč
Výnosy
684.666 Kč
Další údaje
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
(komunitního plánování) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.
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OBČANSKÁ PORADNA
„Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede.“
Arthur C. Clarke
Kontakt:
Vedoucí poradny: Mgr. Lenka Koleňáková
Sídlo: Masarykova 136, Veselí nad Moravou
Telefon: 518 326 227
E-mail: poradna@veselinm.charita.cz

Příjem žádostí o poskytnutí služby
Po: 8.30 – 11.30
13.00 – 17.00
Út: 8.30 – 11.30
13.00 – 15.00
St: 8.30 – 11.30
13.00 – 16.00
Čt: 8.30 – 11.30
13.00 – 15.00
Pá: 8.30 – 11.30
14
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Poslání
Posláním Občanské poradny je poskytování poradenství a podpory lidem,
kteří se ocitli ve složité sociální situaci, v které si nedokáží aktuálně pomoci
výlučně svými silami a schopnostmi. Poradenství má pomoci k co nejrychlejšímu a nejefektnějšímu vyřešení situace uživatele. Toto poslání naplňuje
poskytováním bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací, kontaktů na jiná odborná pracoviště emoční podpory a případné
další pomoci. Občanská poradna přitom podporuje samostatnost a nezávislost uživatelů.
Okruh osob, kterým je služba určena
Cílovou skupinou jsou všichni občané, kteří se na Občanskou poradnu obrátí, jsou starší 16ti let a subjektivně vnímají, že se dostali do nepříznivé
sociální situace (řeší bytové, manželské, partnerské, vztahové, finanční potíže), kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, ani za pomoci svého okolí
(rodina, přátelé) a to bez rozdílu pohlaví, národnosti, náboženského vyznání.
Důvodem jejich snížené kompetence k řešení jejich nepříznivé situace bývá
tělesný handicap, psychický stav, neexistující nebo špatně fungující sociální
vazby, nedostatečné všeobecné vzdělání, krize, aktuální bezmocnost, mohou to být osoby ohrožené sociálně-znevýhodňujícím prostředím.
Kapacita služby
Aktuální kapacita služby je 1 uživatel v daný okamžik.
Popis činnosti
Pracovník poradny poskytuje uživateli takovou podporu, aby byl uživatel
schopen obtížnou situaci či problém zvládnout postupně vlastními silami.
Snaží se vyhnout vzniku závislosti na službách Občanské poradny.
Občanská poradna poskytuje své služby převážně v rámci osobní návštěvy
uživatele v poradně formou poradenského rozhovoru, prostřednictvím telefonického rozhovoru nebo písemnou odpovědí na dopis nebo email doručený na adresu Občanské poradny.
Obvykle při prvním kontaktu s pracovníkem poradny dojde dohodě termínu
a času poskytnutí poradenské služby. Pokud by to povaha problému a aktuální provozní podmínky umožnili, může dojít k poskytnutí pomoci již při
prvním kontaktu s pracovnicí poradny.
Poradenské služby jsou uživatelům poskytovány na základě ústní dohody,
pouze na žádost uživatele je sepsána s uživatelem písemná smlouva. Uživatel má možnost zůstat v anonymitě.
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Co můžeme nabídnout:
• praktické, věcné informace a cílenou radu
• kontakty na organizace zaměřené na odbornou sociální pomoc
• odkazování, odesílání, intervenci a vyjednávání ve prospěch uživatele
•	aktivní pomoc při sestavení různých písemných podání, žádostí, návrhů
a žalob, při vyplňování formulářů, pomoc se sepsáním dopisů, vysvětlení
obsahu dokumentů
Oblasti poskytovaného poradenství:
• systém sociálních dávek a pomoci,
• nemocenské a důchodové pojištění,
•	pracovně-právní problematika - náležitosti a změny pracovní smlouvy,
ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti, atd.
•	ochrana spotřebitele - reklamace, předváděcí akce, odstoupení od smlouvy, atd.
•	rodina a mezilidské vztahy - rozvody, výživné, úprava práv a povinností
rodičů k nezletilým dětem, atd.
•	majetkoprávní vztahy, náhrady škody - společné jmění manželů, darovací
smlouva, spoluvlastnictví, náhrada škody, atd.
•	právní systém a právní ochrana, občansko-právní vztahy - návrhy, žaloby, odvolání, odpory, dědictví, nabývání a pozbývání vlastnického práva,
atd.
•	dluhové poradenství, exekuce - práva a povinnosti dlužníků, věřitelů,
ručitelů, žádost o splátkový kalendář, informace o exekuci, o insolvenčním řízení, atd.
•	
problematika bydlení - nájemní vztahy, práva a povinnosti vlastníků
nemovitostí, zánik užívacího práva k nemovitosti, atd.
Statistické údaje
V roce 2016 evidovala Občanská poradna 441 konzultací, které byly poskytnuty 310 uživatelům. Jednotlivá konzultace trvale nejméně 30 minut.
Poradna také registruje 311 dotazů/kontaktů osob, kdy konzultace trvala
méně než 30 minut.
Na poradnu se obraceli uživatelé z nejrůznějších měst a vesnic a to i mimo
ORP Veselí nad Moravou. Z počtu 310 uživatelů jich bylo 146 jen z Veselí
na Moravou.
Druh kontaktu (ze 441 konzultací):
Návštěva
416
Telefon
16
e-mail
9
16
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uze 49 uživatelů využilo možnost zachování anonymity.
Pouze 49 uživatelů využilo možnost zachování anonymity.

STATISTICKÉ TŘÍDĚNÍ DOTAZŮ PODLE TYPU
3% 2%

4%

18%
0%

6%

2%
7%
5%

5%

1%

22%

15%

1%

9%

sociální dávky ‐ 19

sociální pomoc ‐ 28

pojištění ‐ 10

pracovněprávní vztahy a zaměstnanost ‐ 29

bydlení ‐ 24

rodina, partnerské a mezilidské vztahy ‐ 97

majetkoprávní vztahy a náhrada škody ‐ 40

finanční a rozpočtová problematika ‐ 65

zdravotnictví ‐ 2

školství a vzdělávání ‐ 3

ochrana spotřebitele ‐ 22

základy práva ČR ‐ 1

občanské soudní řízení ‐ 80

veřejná správa ‐ 13

tresní právo ‐ 8

Vzrůstající zadluženost osob v našem regionu a jejich specifické problémy
s dluhy dlouhodobě tvoří velkou část všech řešených zakázek v poradně.
Přes velkou osob
potřebnost
jsmeregionu
nemohli av roce
navýšit problémy
úvazek poradrůstající zadluženost
v našem
jejich2016
specifické
s dluhy
provelkou
nedostatečné
financování.
následujícím
roce rozšiřujeme
ouhodobě ce
tvoří
část všech
řešených Vzakázek
v poradně.
Přes velkouporadnu
potřebnost
o půl úvazku.

me nemohli v roce 2016 navýšit úvazek poradce pro nedostatečné financování. V
sledujícím roce rozšiřujeme poradnu o půl úvazku.
Příklad dobré praxe:
Příběh paní X
Paní X žila jako vdova sama v bytě. Pro svoji nemoc téměř neopouštěla domov a její kontakt s okolím byl minimální. Jednou jí u dveří zazvonil člověk,
který se představil jako zástupce její energetické společnosti, se kterou má
uzavřenou smlouvu na dodej elektřiny. Poté, co si nechal předložit podklady o zálohách a vyúčtování jí sdělil, že má pro ni výhodnou nabídku a sníží
Výroční zpráva 2016 • Charita Veselí nad Moravou
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jí platby. Paní X podepsala připravenou smlouvu. Za několik dní si tuto
smlouvu překontrolovala a zjistila, že se jedná o jinou společnost, než která
jí dodává energii a že svým podpisem uzavřela smlouvu novou s novým
dodavatelem. To ji vylekalo a obrátila se na Občanskou poradnu. Sepsali
jsme v zákonné lhůtě odstoupení od smlouvy a požadovali jsme písemné
vyjádření této společnosti, že akceptují odstoupení od smlouvy a paní X
nevznikají žádné nedoplatky a pokuty vůči této společnosti. Paní X bylo toto
vyjádření posléze zasláno.
Během dvou konzultací se paní X zmínila, že ji velmi trápí její zdravotní stav,
její samota, tíseň a omezené schopnosti postarat se o sebe a domácnost.
Zjistili jsme, že její stav umožňuje požádat o přiznání příspěvku na péči. Pomohli jsme jí s vyplněním žádosti o příspěvek, poučili ji, co bude následovat
při sociálním šetření.
Díky následné zpětné vazbě víme, že paní X byl přiznán příspěvek na péči
ve druhém stupni, sama si zavolala pečovatelskou službu a stala se uživatelkou pravidelné péče. Její životní potřeby jsou uspokojené, má pravidelný
kontakt s pečovatelkami, vrátila se jí dobrá nálada a její život se zlepšil.
Pracovníci na přepočtené úvazky 1
Ekonomické údaje
Náklady
613.562 Kč
Výnosy
612.026 Kč
Další údaje
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního plánování) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.
Poradna spolupracuje se sociálním odborem MěÚ Veselí nad Moravou,
OSPODem, s Úřadem práce, některými praktickými lékaři a Policií ČR.
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DENNÍ STACIONÁŘ TONÍK
„Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu.“
Ronald Reagan
Kontakt:
Vedoucí střediska: Marcela Tomečková
Sídlo: Kollárova 1235, Veselí nad Moravou
Telefon: 518 322 390
E-mail: stacionar.tonik@veselinm.charita.cz
Příjem žádostí o poskytnutí služby
Provozní doba kanceláře
Po – Pá
6.30 – 15.00

Poslání
Denní stacionář Toník ve Veselí nad Moravou nabízí dětem a mladým lidem
s mentálním, zdravotním nebo kombinovaným postižením individuální pomoc a podporu, rozvíjení osobnosti člověka a jeho stávajících schopností
jak po stránce duševní, tak i fyzické. Snaží se zabránit jejich sociální izolaci,
vyloučení ze společnosti a umožňuje aktivní využití jejich volného času.
Výroční zpráva 2016 • Charita Veselí nad Moravou
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Okruh osob, kterým je služba určena
Cílovou skupinu denního stacionáře Toník tvoří děti a mladí lidé od 6 do 45
let, kteří mají vysoký stupeň mentálního, zdravotního nebo kombinovaného
postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Kapacita služby
Vzhledem k těžkému postižení uživatelů, náročnosti péče, velikosti prostor
a personálnímu zajištění je kapacita zařízení stanovena na 7 uživatelů denně.
Popis činnosti
Stacionář Toník je ambulantní zařízení, rodinného typu, které svým uživatelům nabízí stimulační prostředí, zařazení do kolektivu a péči školeného
personálu. Každý uživatel stacionáře má zpracován individuální plán, který
vychází z jeho možností, přání a potřeb. Vzhledem k postižení a potřebám
uživatelů jsme se více zaměřovali na individuální práci než práci skupinovou.
Uživatelé sociální služby absolvují různé výchovné, vzdělávací, aktivizační
a terapeutické činnosti. Učí se komunikaci, sebeobsluze, základním hygienickým návykům, rozvíjí a využívají své schopnosti dle individuálního stupně
postižení.
Konkrétně mezi aktivity s uživateli ve stacionáři Toník patřily činnosti s prvky
ergoterapie a arteterapie, hudební činnosti, činnosti s prvky muzikoterapie,
tělocvik a pohybová terapie, canisterapie, zooterapie, sebeobsluha, nácvik
sociálních dovedností, bazální stimulace, komunikace verbální, neverbální, alternativní, učení základním hygienickým návykům, rozvíjení a využívání
stávajících schopností a dovedností, dopomoc při jídle, učení se společenskému chování při stolování, relaxace aj.
Snažili jsme se co nejvíce zařazovat pohyb mezi činnostmi formou tělocviku,
pohybových her, procházek a pobytu na zahradě. Cílem bylo zlepšení nebo
udržení stávající motoriky, koordinace pohybů, změny polohy těla v průběhu dne. V rámci sociálního učení jsme navštívili poštu, nádraží, lékárnu,
hřbitov, obchody a obchodní centra.
V uplynulém roce jsme začali spolupracovat s externí muzikoterapeutkou.
Hodiny muzikoterapie měly velmi pozitivní vliv na uživatele. Uživatelé měli
novou zkušenost, prožívali příjemnou atmosféru vytvořenou vhodným
hudebním doprovodem.
Pořádali jsme pro uživatele rozmanité akce: grilování na zahradě, Velikonoční dílničky, návštěvy kavárny a cukrárny, vánoční besídku, připomínku
sv. Mikuláše, slavili jsme Den Charity, Den zdraví i Den dětí a také svátek
svatého Antonína, patrona našeho stacionáře.
Mezi další oblíbené činnosti našich uživatelů patří canisterapie, vedená
canisterapeutkou MUDr. Renatou Dudovou se psem Candy.
20
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Služby jsou částečně hrazeny uživatelem dle platného ceníku služeb.
Provozní doba stacionáře pro uživatele
Po – Pá
8.00 – 14.00
Statistické údaje
•	Stacionář v roce 2016 navštěvovalo 10 uživatelů z Veselí nad Moravou
a blízkého okolí.
• Bylo poskytnuto 3645 osobohodin péče.
Pracovníci na přepočtené úvazky 3
Ekonomické údaje
Náklady 1.427.837 Kč
Výnosy
1.316.463 Kč
Další údaje
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního plánování) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.
Velkou radost nám udělali žáci a učitelé Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou, kteří z výtěžku jimi pořádaného velikonočního jarmarku
zakoupili do stacionáře pomůcky.
Výroční zpráva 2016 • Charita Veselí nad Moravou
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
„Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je
doma.“ Louis Schmidt
Kontakt:
Jana Žádníková, vrchní sestra, vedoucí
sociálních a zdravotních projektů
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: 518 322 213, 608 860 479
E-mail: jana.zadnikova@veselinm.charita.cz
Příjem žádostí o poskytnutí služby:
Po: 7.00 – 15.30
Út: 7.00 – 15.30
St: 7.00 – 17.00
Čt: 7.00 – 15.30
Pá: 7.00 – 15.30
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Poslání
Posláním charitní ošetřovatelské služby je zajistit odbornou a kvalitní zdravotní službu v domácím prostředí pacientů. Tato péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Výkony ošetřovatelské služby jsou v domácnostech uživatelů poskytovány nepřetržitě, sedm dní v týdnu v průběhu
celého roku včetně volných dní.
Okruh osob, kterým je služba určena:
Osoby bez omezení věku, kterým je poskytována odborná zdravotní péče
na základě indikace praktického lékaře nebo lékaře při propuštění z nemocnice.
Popis činnosti
• zajištění aplikace injekcí, inzulínu, infuzí
• zajištění odběrů biologického materiálu (krve, moče, sputa, stolice)
• převazy bércových vředů, dekubitů, poranění, popálenin, operačních ran
• ošetření a péče o všechny druhy stomie
•	ošetřovatelská péče o pacienty s PEG, PEJ, se žilním portem, PICC katetrem
24
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•
•
•
•
•
•
•

cévkování, péče o permanentní katetry
aplikace očistného klyzmatu
měření fyziologických funkcí
ošetřovatelská rehabilitace, pohybová edukace, aktivizace
kondiční a dechová cvičení, nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti
ošetřování chronicky nemocných
zaučení rodinných příslušníků

Další údaje
Domácí zdravotní péči poskytujeme v domácnostech občanů ve Veselí nad
Moravou, Vnorovech, Bzenci, Těmicích, Syrovíně, Moravském Písku, Domaníně, Blatnici, Suchově, Kozojídkách, Žeravinách, Hroznové Lhotě, Lipově, Louce, Tasově a dalších obcí Horňácka.
Stálý pracovní tým tvoří kmenové pracovnice, které pracují v terénu samostatně bez odborného dohledu. V průběhu roku 2016 byly součástí pracovního týmu další zdravotní sestry na dohodu. Společně zajišťovaly kontinuální péči bez přerušení v době dovolených a nemocí. Jejich zkušenosti
a znalosti, praxe a odborná erudice jsou na vysoké úrovni.
Statistické údaje
Počet ošetřených pacientů:
531
Počet ošetřujících návštěv: 22 269
Počet zdravotních výkonů: 39 288
Pracovníci na přepočtené úvazky 9
Ekonomické údaje
Náklady 5.340.862 Kč
Výnosy
6.485.141 Kč
Výnos této služby bude použit na rozšíření a modernizaci Domácí zdravotní
péče, péče hospicové a rozvoj ostatních sociálních služeb a jejich zázemí.
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Domácí hospicová péče

SAS Anička

Půjčovna pomůcek

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ A PALIATIVNÍ PÉČE
„Věnujme umírání stejnou péči jako narození.“
Kontakt:
Jana Žádníková, vrchní sestra, vedoucí sociálních
a zdravotních projektů
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: 518 322 213, 608 860 479
E-mail: jana.zadnikova@veselinm.charita.cz
Příjem žádostí o poskytnutí služby:
Po: 7.00 – 15.30
Út: 7.00 – 15.30
St: 7.00 – 17.00
Čt: 7.00 – 15.30
Pá: 7.00 – 15.30
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Poslání
Umožnit a zajistit umírajícím pacientům dožít poslední období života ve svém
vlastním domácím prostředí v kruhu rodiny a blízkých.
Okruh osob, kterým je služba určena
Cílovou skupinu tvoří pacienti v konečném stádiu života.
Popis činnosti
V rámci domácí hospicové a paliativní péče byla poskytována ošetřovatelská služba až šestkrát denně u těžce nemocných a umírajících pacientů. Frekvenci návštěv indikoval praktický lékař nebo specialista na základě
schválení signálního kódu dle potřeb a zdravotního stavu pacienta.
Naší snahou bylo zajistit odbornou péči a pomoc, zachovat lidskou důstojnost, podpořit umírající i rodinné příslušníky. Jednalo se převážně o léčbu
bolesti, odbornou péči, psychickou podporu a pomoc pacientům a jejich
rodinným příslušníkům, zaučení v péči o nemocné nebo duchovní podporu.
V roce 2016 byl projekt domácí hospicová péče finančně podpořen Jihomoravským krajem. Díky této podpoře jsme doplnili a rozšířili potřebné vybavení pro tuto službu. Nový oxygenátor umožňuje dřívější návrat z nemocnice
do domácího prostředí pacientům s dechovými obtížemi. Dalším nezbytným
vybavením jsou elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím, antidekubitní
matrace, koupací vany, tonometry, fonendoskopy, zdravotnický materiál
a notebooky pro vedení zdravotnické dokumentace.
Všichni pracovníci v hospicové péči absolvovali stáže v Hospici sv. Josefa
v Rajhradě a semináře a školení na téma hospicové a paliativní péče.
Spoluprací týmu registrovaných sester a pečovatelek, praktických lékařů,
odborných lékařů, lékařů ambulancí bolesti, psychologa, duchovního a sociálních pracovníků jsme pomáhali nemocným zvládat složitou životní situaci, tlumit bolesti a zmírňovat další projevy nemoci, vyrovnávat se s nemocí,
zachovávat kvalitu života umírajících v jejich přirozeném domácím prostředí
a byli oporou pro pečující rodinu.
Statistické údaje:
Počet ošetřených pacientů: 44
Celkem počet návštěv všech členů týmu: 5251
Pracovníci na přepočtené úvazky 3
Ekonomické údaje
Náklady 1.395.827 Kč
Výnosy
1.225.460 Kč
Výroční zpráva 2016 • Charita Veselí nad Moravou
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REGIONÁLNÍ PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK
„Poněvadž je všechno propojeno, potřebujeme jeden druhého. “
Papež František
Kontakt:
Věra Bachanová, vedoucí skladu pomůcek
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: 518 322 213, 605 551 398
E-mail: vera.bachanova@veselinm.charita.cz
Příjem žádostí o poskytnutí služby:
Po: 7.00 – 15.30
Út: 7.00 – 15.30
St: 7.00 – 17.00
Čt: 7.00 – 15.30
Pá: 7.00 – 15.30

Poslání
Nabízíme svým pacientům, uživatelům i ostatním zájemcům široký sortiment rehabilitačních a kompenzačních pomůcek k zapůjčení.
Výroční zpráva 2016 • Charita Veselí nad Moravou
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Okruh osob, kterým je služba určena:
Osoby se zdravotním a jiným postižením z Veselí nad Moravou a okolních
obcí.
Popis činnosti.
Půjčovna je nedílnou součástí ošetřovatelské, pečovatelské a asistenční
služby, kterou poskytujeme. Skladem máme k dispozici široký sortiment
pomůcek. Jsou to elektrická polohovací lůžka, invalidní vozíky, antidekubitní matrace s kompresory, toaletní židle, nástavce na WC, sprchové židle,
sedačky na vanu i do vany, stolky k lůžkům, stojací hrazdy, různé typy chodítek a holí atd.
Zájemci o zapůjčení si pomůcky vyzvedávají osobně přímo v sídle Charity
ve Veselí nad Moravou. Dovoz, montáž a odvoz elektrického lůžka zajišťují
naši zaškolení pracovníci, tato služba je za poplatek. Při montáži lůžka seznámí klienty s obsluhou a funkčností lůžka.
Tato služba je velmi žádaná a stále roste počet zájemců o radu a zapůjčení
některé z nabízených pomůcek. V péči o nemocné jsou nenahraditelnými
pomocníky.
Další údaje
Každý rok obnovujeme a doplňujeme sortiment pomůcek. V roce 2016 jsme
dokoupili elektrická polohovací lůžka, chodítka s opěrnou deskou, otočné
sedačky do vany, WC židle, invalidní vozíky a stolky k lůžkům. Všem zájemcům a uživatelům poskytujeme odborné poradenství a informace v oblasti
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
Rehabilitační a kompenzační pomůcky jsou půjčovány za úhradu dle platného ceníku (www.veselinm.charita.cz).
Statistické údaje
Počet osob, které využily služeb půjčovny: 574
Pracovníci na přepočtené úvazky 1
Ekonomické údaje
Náklady
890.549 Kč
Výnosy
1.163.134 Kč
Výnos této služby bude použit na rozšíření a obnovu pomůcek určených
k zapůjčení.
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LÉKÁRNA SV. LUKÁŠE
Kontakt:
Mgr. Marie Fridrichová, vedoucí lékárny
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefon/fax: 518 324 600
E-mail: lekarna@veselinm.charita.cz
Otevírací doba
Po: 7.30 – 17.00
Út: 7.30 – 17.00
St: 7.30 – 17.00
Čt: 7.30 – 17.00
Pá: 7.30 – 17.00
So: 7.30 – 11.00
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Popis činnosti
Lékárna sv. Lukáše je lékárnou základního typu, situovanou v centru města
s dobrou dostupností. Přístup do lékárny je bezbariérový. V její blízkosti
se nachází městské parkoviště a v případě nutnosti je možný krátkodobý
vjezd do areálu Charity. Lékárenská péče je zabezpečena šest dnů v týdnu,
ve všední dny od 7:30 do 17:00 hodin a v sobotu od 7:30 do 11:00 hodin.
Lékárna sv. Lukáše nabízí široký sortiment léčiv, potravinových doplňků,
čajů, kojeneckých výživ, ortopedické obuvi a zdravotnických pomůcek.
V případě individuálních potřeb pacientů je kolektiv lékárny schopen zajistit
přípravu většiny léčivých přípravků. Též nabízí poradenství v oblasti samoléčení či odbornou konzultaci, týkající se lékového profilu pacienta.
V lékárně je možno platit platebními kartami a některými druhy poukázek.
Pro zkvalitnění poskytovaných služeb jsou k dispozici vlastní dárkové poukázky v různých finančních hodnotách. Stálí zákazníci lékárny mohou získat
zdarma vedení zákaznické karty, která přináší možnost finančního zvýhodnění, kvalitnější kontroly lékových interakcí a kontroly vhodnosti předepsaných léčiv. Kartu vystavíme v lékárně bez poplatku. Lékárna sv. Lukáše
ve Veselí nad Moravou a Výdejna sv. Alžběty ve Vnorovech jsou zapojeny
do sítě Alphega lékáren. Tato síť vznikla v roce 2001 ve Francii a sdružuje
nezávislé lékárny v šesti zemích Evropy (Itálie, Francie, Španělsko, Velká
Británie, Německo a ČR). Projekt podporuje distributor léčiv Alliance Healthcare. Našim zákazníkům je k dispozici každý měsíc akční leták, kde jsou
nabízeny produkty za zvýhodněnou cenu. Zvláštní finanční bonus navíc mohou získat na zákaznickou kartu. Informace o nejlepších nabídkách Alphega
lékárny je možno zjistit i na internetu na webových stránkách www.alphega-lekarna.cz.
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VÝDEJNA LÉKŮ SV. ALŽBĚTY
Kontakt:
Mgr. Lucie Rybecká, vedoucí výdejny
Hlavní 680, 696 61 Vnorovy
Telefon: 518 328 398
E-mail: vydejna.vnorovy@veselinm.charita.cz
Otevírací doba
Po: 8.00 – 16.00
Út: 8.00 – 16.00
St: 8.00 – 16.00
Čt: 8.00 – 17.30
Pá: 8.00 – 14.30
Popis činnosti
Odloučeným pracovištěm Lékárny sv. Lukáše je Výdejna léků sv. Alžběty
ve Vnorovech, která slouží zejména místním občanům. Nabízí základní sortiment léčiv i potravinových doplňků a také akčního zboží za zvýhodněnou
cenu dle platných letáků. I zde je možné využít zákaznickou kartu.
Pracovníci lékárny a výdejny na přepočtené úvazky 6
Ekonomické údaje
Náklady 13.742.469 Kč
Výnosy 13.617.748 Kč
Další údaje
Provozní hospodářský výsledek vykázal ztrátu ve výši poloviny hodnoty odpisů, tudíž nezatěžuje nijak hospodaření organizace jako celku. Tato ztráta
je kryta ze zisku minulých období. Pro organizaci je důležitá provázanost
se službami ošetřovatelskou a pečovatelskou a zachování pracovních míst
v tomto zařízení.
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HUMANITÁRNÍ POMOC A PRÁCE S DOBROVOLNÍKY
„Sloužit s láskou a něžností těm, kteří jsou v nouzi, nám pomáhá růst v lidskosti.“
Papež František
Kontakt:
Kristina Komoňová – telefon: 731 626 081
Lenka Koleňáková – telefon: 518 326 227
Petr Tomeček – telefon: 518 326 016
Poslání
Poskytování materiální a přímé pomoci lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

34
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Cílová skupina
Osoby v nouzi. Nouze může být způsobena důsledkem mnoha příčin: nemoc, stáří, živelné katastrofy, nedostatečné zabezpečení základních životních potřeb z důvodu hmotné nouze (výživy, ošacení, bydlení). Může souviset se sociálním znevýhodněním pro dlouhodobou nezaměstnanost, se
ztrátou rodiny, partnera, atd.
Pro všechny tyto situace je charakteristické, že je člověk již nedokáže řešit
vlastními silami, ani za pomoci své rodiny a místní komunity.
Popis činnosti
V rámci tohoto projektu je poskytována pomoc několika skupinám uživatelů:
1. Pomoc lidem bez přístřeší
Lidem bez přístřeší zásadně neposkytujeme žádnou přímou finanční pomoc.
Mohou od nás obdržet jednorázovou materiální pomoc v různých formách
(základní potraviny, jízdenka na vlak, chybějící část oděvu, obuv, atd.). Pomoc poskytujeme dle daných pravidel pro jednotlivého uživatele ve sledovaném roce a poskytnutou pomoc evidujeme. To znamená, že ji nelze bez
vážného důvodu opakovaně využívat. Tím předcházíme jejímu zneužívání.
2. Pomoc lidem v obtížné finanční a materiální situaci
Pomoc je poskytována lidem jak na území působnosti Charity Veselí nad
Moravou, tak v jiných regionech. Tato pomoc může mít podobu finanční
i materiální.
a) Pomoc lidem v územní působnosti Charity Veselí nad Moravou
Charita Veselí nad Moravou poskytuje pomoc lidem ve své územní působnosti, žádost si může podat každý, kdo se domnívá, že je v obtížné
situaci. Charita Veselí nad Moravou se také sama aktivně podílí na vyhledávání osob v těžkých životních situacích, ve kterých si nejsou postižení schopni sami pomoci. Každá žádost je individuálně posouzena
pětičlennou komisí. Ke schválení žádosti je potřeba nejméně nadpoloviční většina hlasů členů komise. Ve výjimečných případech, při rozsáhlejší
pomoci, musí souhlasit nejméně čtyři členové komise. Ve většině případů
se jedná o materiální pomoc formou nákupu potravin, vybavení, materiálu
na opravy, úhradu stravného, úhradu jednorázových zvýšených nákladů
spojených s narozením dítěte, s rozvodem, či úmrtím jednoho z živitelů,
apod. Tato pomoc je financována převážně z prostředků Tříkrálové sbírky
nebo Postní almužny.
b) Pomoc lidem mimo územní působnost Charity Veselí nad Moravou
Charita tuto pomoc nezajišťuje přímo, poskytuje na ni pouze finanční
a materiální prostředky, které za tímto účelem obdržela od dárců. Patří
sem např. dary obětem zemětřesení, povodní a dalších živelných katastrof.
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DOBROVOLNÍCI

Naše služby by mnohdy nebyly možné bez obětavé pomoci dobrovolníků. V roce 2016 se dobrovolníci zapojili do projektů humanitární pomoci
jako koledníci a vedoucí skupin Tříkrálové sbírky i jako členové komise pro
rozdělování pomoci. Pomáhali také při zajišťování oslav 25. výročí založení Charity Veselí nad Moravou určených veřejnosti. Dobrovolníci se zapojili
do podzimní Národní potravinové sbírky ve Veselí nad Moravou ve spolupráci s obchodním domem Kaufland.
Akreditovaného dobrovolníka ministerstvem vnitra máme ve Stacionáři Toník, je jím certifikovaná canisterapeutka a dva dobrovolníky pro doprovod
zájemců z řad veřejnosti o nedělní bohoslužby ve Veselí nad Moravou. Krásnou dobrovolnickou službou bylo předčítání studenta našim uživatelům.
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ADOPCE NA DÁLKU

Charita zprostředkovává lidem, kteří se chtějí na projektu Adopce na dálku
podílet, informace a konkrétní adresy dětí, které je možno „sponzorovat“,
tj. přispívat na jejich výživu a vzdělání. Jde o děti z rozvojových zemí, např.
Indie nebo Ukrajiny. Sponzor dítěte se zavazuje poskytnout na vzdělání
a výživu dítěte stanovený finanční obnos. Jeho výše se pohybuje v závislosti
na zemi, odkud dítě pochází, kolem 7.000 Kč za rok. Setkáváme se i s případy, kdy se na sponzorování dítěte dohodnou např. skupiny spolupracovníků, společenství rodin či mládeže. Také zaměstnanci naší organizace
sponzorují jednoho chlapce a jednu dívku z Ukrajiny.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

„Abychom změnili svět, je třeba činit dobro těm, kteří nám to nemohou vrátit.“
Papež František
Kontakt:
Kristina Komoňová, Lenka Koleňáková
Telefon: 731 626 081, 518 326 227
I v letošním roce proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka na pomoc lidem
v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla. Tříkráloví koledníci
přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější, kteří se nacházejí
v těžké životní situaci. Na sbírce se aktivně podílelo přibližně 540 koledníků
a vedoucích, kteří byli rozděleni do 175 skupinek. Celkový vykoledovaný
finanční výtěžek v oblasti působnosti Charity Veselí nad Moravou v roce
2016 činil 894.395 Kč.

Výnosy Tříkrálové sbírky
Obec
Výnos
Blatnice
80 504 Kč
Blatnička
8.385 Kč
Suchov
13.060 Kč
Nová Lhota
20.823 Kč
Lipov
67.405 Kč
Louka
33.089 Kč
Velká nad Veličkou
64.569 Kč
Javorník
17.840 Kč
Hrubá Vrbka
18.319 Kč
Malá Vrbka
8.100 Kč
Kuželov
9.301 Kč

Obec
Hroznová Lhota
Tasov
Žeraviny
Kozojídky
Tvarožná Lhota
Kněždub
Moravský Písek
Vnorovy
Veselí nad Moravou
Celkem
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Výnos
36.641 Kč
14.039 Kč
8.703 Kč
20.141 Kč
25.760 Kč
31.600 Kč
48.234 Kč
126.706 Kč
238.231 Kč
894.395 Kč
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Děkujeme všem dárcům za jejich důvěru a podporu charitního díla, skrze
kterou můžeme pomáhat těm nejpotřebnějším, kteří se ocitli v nouzi a těžké
životní situaci.
Velké poděkování patří všem, kteří sbírku pomohli uskutečnit, vedoucím
skupinek a koledníkům, kteří věnovali svůj volný čas, aby pomohli těm, kteří
si sami pomoci nemohou.
Využití Tříkrálové sbírky
V roce 2016 vykoledovali koledníci v oblasti působnosti Charity Veselí nad
Moravou celkem 894.395 Kč a podíl na celostátním příjmu z DMS a dalších
darů na konto tříkrálové sbírky činil 25.666.89 Kč. Celkem byl výnos naší
Charity z Tříkrálové sbírky 920.061,89 Kč.
38
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Prostředky byly rozděleny následovně:
Přímá pomoc osobám v nouzi
Pomoc lidem bez domova
Podpora Centra pro rodinu ve Veselí n. M.
Aktivizační programy pro seniory
Koupě nemovitosti pro vybudování nového charitního domu
Projekty Charity ČR
Humanitární pomoc v zahraničí
Projekty Arcidiecézní charity Olomouc
Režie sbírky
Krizový fond
Nouzový fond
Celkem

150.000,15.000,30.000,7.000,329.723,49.135,89
91.676,42
137.514,63
45.838,21
45.838,21
18.335,28
920.061,89

POSTNÍ ALMUŽNA

„Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť, radostného dárce miluje Bůh.“ 2 Kor 9,7
Kontakt
Kristina Komoňová, tel.: 731 626 081
Lenka Koleňáková, tel. 518 326 227
Postní dobu obohatila možnost návratu k starobylé postní tradici, almužně.
Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná od roku 2009 z pověření České biskupské konference. Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, vložili do papírové pokladničky. Získané prostředky byly použity
na pomoc potřebným u nás i v zahraničí.

Výsledky postní almužny v jednotlivých farnostech
Farnost
Výtěžek
Veselí nad Moravou
32.963 Kč
Lipov
5.000 Kč
Kněždub
3.479 Kč
Hroznová Lhota
18.868 Kč
Nová Lhota
6.566 Kč
Moravský Písek
3.600 Kč
Blatnice p. Sv. Antonínkem
5.814 Kč
Kuželov
3.296 Kč
Vnorovy
5.635 Kč
Velká nad Veličkou
2.265 Kč
Suchov
7.295 Kč
Celkem
94.781 Kč
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Využití postní almužny
Salesiánské středisko v Bulharsku – dostavba školy 47.390,50 Kč
Pomoc rodinám v nouzi 30.390,50 Kč
Matky s dětmi v tísni 6.000 Kč
Lidé těžce nemocní a s postižením 6.000 Kč
Lidé bez domova 5.000 Kč
Celkem 94.781 Kč

Přehled dalších aktivit Charity Veselí nad Moravou
Tříkrálová sbírka
Leden
Proběhl další ročník Tříkrálové sbírky. Ve městě Veselí nad Moravou se do ní
zapojilo 47 skupinek tříkrálových koledníků. Koledníkům přijel požehnat arcibiskup Jan Graubner. Také letos se uskutečnil tříkrálový průvod městem.
Odměna pro tříkrálové koledníky
Únor
Tříkráloví koledníci měli možnost shlédnout film „Králové hor“ v kině ve Veselí nad Moravou, jako odměnu za tříkrálové koledování.
Beseda s otcem arcibiskupem
Duben
V rámci oslav 25. výročí založení Charity nás navštívil otec arcibiskup Jan
Graubner. Při společném setkání s pracovníky Charity v prostorách farní
učebny mu mohli pracovníci Charity položit otázky na různá témata, která je
zajímala. Poté následovala slavnostní mše svatá.
Vernisáž výstavy fotografií
Duben
V prostorách městského úřadu ve Veselí nad Moravou se uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy fotografií. Výstava se konala u příležitosti 25. výročí
založení Charity ve Veselí nad Moravou. Fotografie přiblížily jak historii založení Charity, tak i současnost. Výstava dále putovala po okolních obcích
veselska.
Výtvarná soutěž „Charita očima dětí“
Soutěž byla vyhlášena u příležitosti 25. výročí založení Charity Veselí nad
Moravou v několika věkových kategoriích. Nejlepší obrázky byly vybrány
40
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odbornou porotou a vítězové byli oceněni při oslavách tohoto významného
výročí na Náměstí míru.
Mezinárodní den dětí
Červen
Pracovníci a dobrovolníci Charity se zapojili do oslav Mezinárodního dne
dětí, pořádaných Centrem pro rodinu ve Veselí nad Moravou. Pro děti byl
připraven Pohádkový les v zámeckém parku. Charitní pracovníci měli zastoupení na jednom ze stanovišť. V podobě postaviček Šmoulů si s dětmi
zasoutěžili a všichni prožili příjemné odpoledne.
Pouť na sv. Hostýn
Červen
Uskutečnila se každoroční pouť starších a nemocných na sv. Hostýn, které
se zúčastnilo asi 80 seniorů, za doprovodu zdravotníka a kněze.
Oslavy 25. výročí založení Charity
Červen
U příležitosti 25. výročí založení naší Charity se uskutečnila na Náměstí
míru ve Veselí nad Moravou akce pro veřejnost. Příchozí se mohli seznámit
s našimi službami, nechat si změřit krevní tlak, shlédnout výstavu fotografií
a také si zasoutěžit. Děti hojně využívaly skákací hrad nebo malování na obličej. Program byl obohacen vystoupením hudebních skupin a pěveckých
souborů. Vyvrcholením celého odpoledne byl koncert Hradišťanu pod vedením Jiřího Pavlici.
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Mezinárodní den rodiny
Červen
Na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou se konal 3. ročník oslav Mezinárodního dne rodiny, kde měla zastoupení i Charita Veselí nad Moravou. Děti
měli možnost zkusit si pod vedením zdravotní sestřičky obvazování pacienta nebo si poskládat hlavolam. Rodiče a prarodiče si mohli nechat změřit
krevní tlak. Všichni si pochutnávali na čerstvých vaflích, které na místě
připravovali pracovníci a dobrovolníci Charity.
Projekt balíčky FEAD
Srpen
Naše Charita se zapojila do dalšího projektu na pomoc potřebným. FEAD
je zkratka Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Jde o společný
projekt zemí Evropské unie pro léta 2014 – 2020, prostředky fondu mají přispět ke snížení počtu osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením
tak, že jim budou partnerské organizace materiálně pomáhat se zajištěním
základních potřeb. Tato pomoc je v ČR financována z Operačního programu
potravinové a materiální pomoci, koordinována MPSV ČR.
42
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Výroba a prodej adventních věnců
Listopad
Na začátku adventní doby vyrábějí zaměstnanci a dobrovolníci Charity Veselí nad Moravou adventní věnce. Ty jsou dále prodávány v kostelích či
v sídle charity ve Veselí nad Moravou. Výtěžek z prodeje věnovali zaměstnanci Charity jako dar na podporu charitního díla.
Národní potravinová sbírka
Listopad
Také letos proběhla ve Veselí nad Moravou Národní potravinová sbírka
ve spolupráci s obchodním domem Kaufland. Na sbírce se podíleli dobrovolníci Charity Veselí nad Moravou a výtěžek sbírky byl přerozdělen potřebným lidem v našem regionu.
Besedy „Péče o pečující“
Listopad
V rámci projektu „Péče o pečující“, do kterého se Charita Veselí nad Moravou zapojila, jsme uspořádali dvě besedy pro veřejnost na toto téma. Besedy se uskutečnily na Panském dvoře a přednášející PaeDr. Jarmila Pospíšilová a Mgr. Jiří Vlček seznamovali posluchače se situacemi, se kterými se
mohou setkat při péči o své blízké.
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Spolupráce se základními školami
Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou každoročně pořádá předvánoční jarmark. Výtěžek z tohoto jarmarku byl použit na zakoupení rehabilitačních pomůcek do stacionáře Toník. Žáci z žákovského parlamentu
slavnostně předali dárky uživatelům stacionáře Toník.
Aktivizační program na domě s pečovatelskou službou v Lipově
Jedná se o pravidelné měsíční setkávání seniorů. Cílem aktivizačních
programů je udržení a zlepšení psychického stavu seniorů, procvičování
koncentrace, jemné motoriky, paměti, rozvoj kreativity, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, nabídka duchovních aktivit a přispění
ke zvyšování kvality života seniorů. Aktivizace je realizována skupinově
v domě s pečovatelskou službou v Lipově. Na přípravě tohoto programu se
podílela pastorační asistentka spolu se sociálními pracovnicemi. Zájemci
si mohli vyrobit například zápichy do květináčů, jarní dekorace v podobě
zdobených květináčů spojené se sázením obilí, nebo dózy zdobené vlnou,
adventní věnce a jiné. Již tradicí se stal každoroční táborák se společným
posezením, občerstvením, hudbou a zpěvem. V rámci aktivizačního programu podáváme malé občerstvení, kávu, čaj, zákusek. Pro zájemce je také
setkání příležitostí ke společné modlitbě.
Spolupráce Charity s církví
Charita Veselí nad Moravou jako církevní organizace aktivně spolupracuje s jednotlivými farnostmi a kněžími děkanátu Veselí nad Moravou. Pan
děkan se pravidelně účastní schůzek pracovníků Charity a provází je duchovním zamyšlením a modlitbou. Je také k dispozici všem zaměstnancům
k osobním pohovorům. Zaměstnanci Charity se účastní mší svatých, např.
při příležitosti svátku sv. Vincence, patrona moderní charitativní služby, je
za pracovníky a klienty Charity sloužena mše svatá. Kněz nás doprovází
také při charitních poutích pořádaných jak pro zaměstnance, tak i pro starší
a nemocné osoby.
Významnou podporu ze strany kněží cítíme při organizaci Tříkrálové sbírky
a Postní almužny. Bez spolupráce s farnostmi by se tyto sbírky uskutečňovaly velmi obtížně. Také velká řada dobrovolníků pochází z aktivních členů
farnosti.
V kostelích probíhá každoročně sbírka „na Charitu“, jež je určena diecéznímu středisku (Arcidiecézní charitě Olomouc), které poskytuje Charitám
cennou pomoc při výkonu jejich poslání. Arcidiecézní charita Olomouc zastoupená jejím ředitelem, panem Václavem Keprtem např. řídí činnost odborných kolegií a pracovních skupin, napomáhá výměně zkušeností mezi
Charitami a také zastupuje jednotlivé Charity a jejich zájmy při jednání ze44
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jména na krajské a celostátní úrovni. Významnou pomocí pro naši činnost
jsou aktivity P. Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní Charity Olomouc.
Ten se stará především o udržení katolické identity Charity, jejímž nejvýznamnějším rysem je nerozlučitelné propojení odbornosti a formovaného
srdce, jinými slovy odborných a lidských kvalit pracovníků Charity. Za tímto
účelem navštěvuje Charity, pořádá duchovní obnovy, má kontakt s kněžími
ve farnostech, kde působíme. Metodicky vede pastorační asistenty v jednotlivých Charitách celé arcidiecéze.
Součástí charitních služeb je také práce pastorační asistentky. Pastorační
asistenti jsou zaměstnanci arcibiskupství a jsou na jednotlivé Charity delegováni a náklady na jejich činnost hradí arcibiskupství. Jejich hlavním úkolem
je pastorační působení mezi zaměstnanci a klienty. Klienti všech středisek
mají možnost osobních rozhovorů s pastorační asistentkou. Pastorační asistent také zajišťuje pro klienty Charity různé přednášky či programy, týkající
se křesťanské, kulturní i historické tématiky a také se snaží zapojit klienty
charitních služeb do různých výtvarných a jiných aktivizačních programů.
Pastorační asistent usnadňuje zájemcům kontakt s knězem.
Významnou pomocí církve Charitě jsou dobrovolníci z jednotlivých farností.
Pomáhají při tříkrálové sbírce, práci s klienty, jako členové pracovních skupin, Rady Charity a při plnění dalších úkolů vyplývajících z poslání Charity.

Výroční zpráva 2016 • Charita Veselí nad Moravou

45

HOSPODAŘENÍ CHARITY VESELÍ NAD MORAVOU
Charita Veselí nad Moravou je po 25 letém působení v našem regionu stabilním poskytovatelem žádaných, mnohdy nenahraditelných služeb a také
stabilním zaměstnavatelem. Kromě asi desítky pracovníků na dohodu, jsme
zaměstnávali trvale kolem šedesáti zaměstnanců.
Prostory charitního domu ve Veselí nad Moravou, který by měl pojmout většinu „našich“ lidí a poskytovat zázemí řadě služeb již několikátý rok nepostačují. Proto jsme se zaměřili na realizaci nového rozšiřujícího zázemí
pro služby Občanské poradny, Sociální aktivizace služeb a správy celé
organizace. K tomuto účelu jsme zakoupili nemovitost v hodnotě 1,5 mil.
Kč v blízkosti stávajícího charitního domu a připravujeme ji k rekonstrukci.
Na tuto investici jsme dosud získali dotace a dary ve výši 930 tis. Kč.
Pro obnovu automobilů pro ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, včetně dvou automobilů s otočnou sedačkou a jednoho s plošinou pro přepravu
handicapovaných osob jsme vynaložili 1,5 mil. Kč. Na tento výdaj jsme získali 884 tis. Kč z dotací a darů. Nákup automobilu z daru Nadace Agrofert
ve výši 300 tis. Kč pro Domácí hospicovou péči jsme realizovali počátkem
roku 2017. Z dotace Města Veselí nad Moravou ve výši 65 tis. Kč jsme uhradili klimatizaci prostor stacionáře Toník.
Celkové provozní náklady organizace činily 35.115 tis. Kč (o 7,5% více oproti
2015) a výnosy 36.049 tis. Kč (o 7,4% více oproti 2015). Výnos z doplňkových a ostatních činností bude použit částečně na dokrytí ztráty v sociálních
službách a částečně na investici pro nové zázemí našich sociálních služeb.
Při některých úsporných opatřeních a s mírným růstem mezd jsme sociální
služby ufinancovali s nepatrnou ztrátou. Nejvíc jsme ušetřili tím, že velké
množství lidí se dělilo o malé prostory, proto byly režijní náklady na jednu
osobu velmi nízké.
Díky doplňkovým a hospodářským aktivitám můžeme dofinancovávat
ztrátové sociální služby a jiné nevýdělečné aktivity a také vytvářet rezervu
pro rozvoj a podporu růstu naší Charity. Naše práce dělá svět lepším.
Pavlína Jančaříková, ekonom Charity
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Milí čtenáři výroční zprávy,
loňský rok byl v katolické církvi rokem milosrdenství. Svatý otec František
chtěl upřít pozornost na praktické projevy lásky. Obsah slova milosrdenství je nádherně sdělen v podobenství o milosrdném samaritánovi, člověku,
který na své cestě pustinou potkává těžce zraněného žida a pro něho tedy
nepřítele, ujímá se ho, ošetří ho, dopraví ho do hostince, kde o něho nechá
pečovat až do jeho uzdravení a tuto péči také zaplatí. Příběh nám ukazuje,
že k opravdové lásce patří statečnost (co kdyby se v okolí ještě pohybovali
zločinci, kteří přepadli žida), osobní nasazení (v podobě ošetření ran) a také
ochota dát ze svého vyjádřená úhradou nákladů na péči v hostinci.
Moc bych si přál, aby se při četbě této zprávy před vašima očima odehrával
příběh podobný tomu o samaritánovi a aby nám všem nechyběla zmíněná
odvaha, ochota věnovat čas lidem kolem nás a štědré srdce při nakládání
s našimi penězi.
Petr Kolařík, ředitel
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Podporují nás
Seznam dárců 2016
p. Holasová, p. Krepčíková, p. Macháňová, p. Píštěk, p. Dobrušková,
p. Nožičková, p. Kolaciová, p. Tomečková, p. Holková, p. Máčalíková,
p. Břečková, p. Ingrová, p. Žemlová, p. Potěšilová, p. Koutná, p. Palečková,
p. Kazíková, p. Sejbot, p. Svinka, p. Olejník, p. Bukovský, p. Stupka,
Babinec Kozojídky, žáci Církevní základní školy Veselí nad Moravou,
paní Teplá Blanka, Ing. Strouhal Libor, Ing. Bílek Vojtěch, MUDr. Doupovec
Zdeněk, Lesy Horňácko, Kordárna Plus a. s., Evektor, spol. s r. o.,
Ing. Jiří Kotača – Želex, Annabis, s. r. o., Obec Velká nad Veličkou,
Apexeso s. r. o., Knihkupectví Helena Křivánková, Vitis, spol. s r. o.,
Siempelkamp CZ s. r. o., pracovníci Charity Veselí nad Moravou
a ostatní anonymní dárci.
Za dobrou spolupráci a finanční podporu v roce 2016 děkujeme:

Městům:

město Kyjov

Obcím:

Blatnice
pod sv. Ant.

Kněždub
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Blatnička

Kozojídky

Domanín

Kuželov

Hroznová
Lhota

Hrubá
Vrbka

Javorník

Lipov

Louka

Malá Vrbka
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Moravský
Písek

Suchov

Syrovín

Vnorovy

Žeraviny

Nová Lhota

Tasov

Tvarožná
Lhota

Velká nad
Veličkou

Za mediální podporu a pomoc při propagaci děkujeme:

Spolupracují s námi :

Sponzoři:
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Charita Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 136
698 01 Veselí nad Moravou
e-mail: charita@veselinm.charita.cz
www.veselinm.charita.cz
telefon: 518 322 213
IČ: 44163967 • DIČ: CZ44163967
Název účtu: Komerční banka, a. s. Praha
Číslo účtu: 35-4594850237/0100

