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Úvodní slovo

Vážení přátelé,
už jsme si zvykli na působení Charity mezi námi, často vidíme její pracovníky, jak spě-
chají k nemocným nebo starším lidem, a bereme to jako samozřejmost. Je dobře, že 
charitní dílo Církve se tak dobře rozvíjí. Je to zásluha lidí, kterým záleží nejenom na 
tom, aby měli práci, ale chtějí též pomáhat bližnímu. Přes jejich službu se sám Ježíš 
Kristus sklání k potřebným a zahrnuje je svou láskou.
Proto vám všem, milí zaměstnanci a spolupracovníci Charity, patří upřímné: „Pán 
Bůh zaplať!“ Vaše působení je jedním z nejpřesvědčivějších důkazů požehnání, které 
Bůh uděluje skrze Církev. Dnes je mnoho nepřátelských útoků proti Církvi. Těžko však 
tento svět může argumentovat proti tomu, co děláte vy. Nemůže vám být upřeno, že 
vaše charitní práce je pro stát a společnost velmi užitečná a potřebná, ba nepostra-
datelná! A to platí i pro Církev, která „nemůže existovat bez milosrdné lásky a Charita 
je institucí této lásky v Církvi“ (papež František). Nikdo z nás si však nemůže alibistic-
ky myslet, že službu milosrdné lásky k potřebným za nás vykoná naše místní charitní 
instituce – Charita Veselí nad Moravou. Služba lásky je neoddělitelnou součástí živo-
ta každého Kristova učedníka!
Ve světě, v kterém žijeme, se tak často mluví o špatných věcech a tak málo o tom, co 
je dobré, až se může zdát, že toho zla je více než dobra. Naštěstí je to jenom zdání. 
Dokladem toho je i tato výroční zpráva naší veselské Charity, která ukazuje, co se 
jí za rok 2013 podařilo dobrého udělat. Jak se využily finanční prostředky a lidský 
potenciál ve službě potřebnému člověku. Výroční zpráva též s vděčností ukazuje na 
štědrost dobrodinců, ať už jednotlivců nebo institucí, kteří Charitě svěřili své dary, 
byli nápomocni při uskutečňování jejích projektů. Je i poděkováním všem těm, kteří 
jí ukazují své sympatie i před veřejností a v neposlední řadě všem, kdo se za charitní 
dílo modlí. Díky všem lidem dobré vůle! Bohu díky, dobří lidé ještě žijí!

+ P. Roman Vlk
kaplan Veselí nad Moravou
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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 bis-
kup 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 Ve-
selí 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: 
 MUDr. Eva Bezděková
 Mgr. Alena Vlasáková
 paní Marcela Těthalová



- 6 -

Charitní ošetřovatelská služba (CHOS) 
- DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

„Člověk člověku je vším.“

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

Provozní doba:
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

V těchto provozních hodinách si může zájemce dohodnout poskytování ošetřovatel-
ské služby a získat informace související s jejím poskytováním.

Přepočtené úvazky    
Pracovníci v přímé péči 9,5
Vedoucí pracovníci 0,65
Administrativní pracovníci 0,45
Ostatní pracovníci 0,65
Celkem přepočtení pracovníci 11,25
Dohody – počet hodin 811

Poslání
Posláním charitní ošetřovatelské služby je zajistit odbornou a kvalitní zdravotní služ-
bu v domácím prostředí pacientů. Tato péče je plně hrazena z veřejného zdravotního 
pojištění.
Výkony ošetřovatelské služby jsou v domácnostech uživatelů poskytovány nepřetrži-
tě, sedm dní v týdnu v průběhu celého roku včetně sobot, nedělí a svátků.
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Cíl
 •  zajištění odborné zdravotní péče v domácím prostředí pacientů,
 •  oddálení hospitalizace nebo zkrácení pobytu v nemocnici,
 •  zlepšení zdravotního stavu pacienta, mobility, zhojení defektů, snížení rizika 

vzniku komplikací, zlepšení kvality života,
 •  zajištění komplexní péče, která povede k uspokojení potřeb pacienta v ob-

lasti zdravotní, psycho-sociální a duchovní ve spolupráci s navazujícími služ-
bami a rodinou.

Cílová skupina
Osoby bez omezení věku, kterým 
je poskytována odborná zdravotní 
péče na základě indikace praktické-
ho lékaře nebo lékaře při propuště-
ní z nemocnice.

Kapacita služby
Není určena.

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 stomie všech druhů,
 •  cévkování, péče o permanentní katetry,
 •  aplikace očistného klyzmatu,
 •  měření fyziologických funkcí,
 •  zaučení rodinných příslušníků,
 •  ošetřovatelská rehabilitace, pohybová edukace, aktivizace, kondiční a de-

chová cvičení, nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti,
 •  ošetřování chronicky nemocných,
 •  paliativní péče o pacienty v terminálním stavu (péče o umírající). 

Další údaje
Domácí zdravotní péči poskytujeme v domácnostech občanů ve Veselí nad Mora-
vou, Vnorovech, Bzenci, Těmicích, Syrovíně, Moravském Písku, Domaníně, Blatnici, 
Suchově, Kozojídkách, Žeravinách, Hroznové Lhotě, Lipově, Louce, Tasově a dalších 
obcí Horňácka.
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Zdravotní sestry pracovaly v terénu samostatně bez odborného dohledu. Jejich zku-
šenosti, znalosti, praxe a odborná erudice jsou na vysoké úrovni. 
Stálý pracovní tým tvoří 10 kmenových pracovnic. V průběhu roku 2013 nám vy-
pomáhaly 3 zdravotní sestry na dohodu. Společně zajišťovaly kontinuální péči bez 
přerušení v době dovolených a nemocí. 
V rámci domácí hospicové paliativní péče byla poskytována ošetřovatelská služba až 
šestkrát denně u těžce nemocných a umírajících pacientů. Frekvenci návštěv indiko-
val praktický lékař nebo specialista na základě schválení signálního kódu dle potřeb 
a zdravotního stavu pacienta. 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 2013 byla poskytnuta paliativní 
péče 15 pacientům.

Ošetřovatelská péče je doplňována pečovatelskou službou a službou osobní asistence.
Nejstarší pacientce, které jsme poskytly ošetřovatelskou péči, bylo 103 let a nej-
mladší 3 týdny.

Statistické údaje za rok 2013:
Počet pacientů:   478 (z toho 149 mužů a 329 žen)
Počet výkonů:   37 795
Počet návštěv:   22 747
Počet spolupracujících lékařů:  23
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Charitní pečovatelská služba (CHPS)

„Čím více věnujeme svůj život ostatním, tím je hodnotnější.“

Kontakt
Marcela Maňáková, vedoucí pečovatelské služby
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: 739 389 221, 518 322 213
E-mail: marie.stipska@veselinm.charita.cz

Středisko Veselí nad Moravou - Ivana Třináctá, koordinátorka, tel: 608 155 143
Středisko DPS Lipov - Marcela Ančincová, koordinátorka, tel: 734 863 004
Středisko DPS Velká nad Veličkou - Věra Habartová, koordinátorka, tel.: 739 389 217

Provozní doba kanceláře :
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

V těchto provozních hodinách může zájemce získat informace nebo se domluvit na 
poskytování pečovatelské služby.

Personální zajištění služby 
Pracovní zařazení  Přepočtené úvazky
Pracovníci v přímé péči 23
Vedoucí pracovníci 1,7
Administrativní pracovníci 1,10
Ostatní pracovníci 2,15

Dohody – počet hodin 564 hodin
Celkem přepočtené úvazky 27,95

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. 
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Poskytováním pečovatelských výkonů kompenzujeme sníženou sebeobsluhu uživate-
le, s citlivým a lidským přístupem respektujeme jeho osobnost a individuální potřeby.
Současně usilujeme o to, aby uživatel prožíval svůj život ve svém domácím prostředí. 
Výkony pečovatelské služby jsou v domácnostech uživatelů poskytovány nepřetržitě, 
sedm dní v týdnu v průběhu celého roku včetně sobot, nedělí a svátků.

Cíl
Cílem činnosti Charitní pečovatelské služby je poskytnutí pomoci uživatelům při čin-
nostech, které nemohou vykonávat sami, a to podle sjednaného individuálního plá-
nu dle skutečných potřeb.

Cílová skupina
Cílovou skupinou Charitní pečovatelské služby jsou občané se sníženou nebo úplnou 
ztrátou soběstačnosti v základních životních dovednostech, kteří žijí ve svém přiroze-
ném prostředí a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické osoby.
Při snížené nebo úplné ztrátě soběstačnosti je nutno zajistit systém služeb, kte-
rý kompenzuje ztrátu vlastních schopností. Výhodou pečovatelské služby je to, že 
člověk zůstává ve svém přirozeném a známém prostředí a podle písemné domluvy 
(Smlouvy o poskytnutí Charitní pečovatelské služby a individuálního plánu) za ním 
pracovníci pečovatelské služby dochází a dopomáhají mu v běžných činnostech.

Okruh osob, kterým je péče poskytována:
 • senioři (mladší 65 – 80 let, starší nad 80 let) s částečnou nebo úplnou ztrá-

tou soběstačnosti,
 • osoby s chronickým onemocněním bez věkového omezení,
 • osoby s tělesným, zdravotním a jiným zdravotním postižením bez věkového ome-

zení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby,
 • rodinám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (rodiny, ve kte-

rých se současně narodily 3 nebo více dětí).

Kapacita služby
Okamžitá kapacita je vzhledem k počtu pracovníků stanovena na 23 uživatelů v jed-
nom okamžiku. Týdenní kapacita je 500 hodin pečovatelské služby u uživatelů. Maxi-
mální doba péče u 1 uživatele jsou 4 hodiny denně.
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Popis činnosti
Základní činnosti CHPS:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Doplňkové či fakultativní činnosti CHPS (uživatel hradí náklady na pořízení služby):
 • cesta za poplatek vozem pečovatelské služby,
 • dohled nad nemocným dospělým občanem nebo dítětem,
 • dohled nad dodržováním léčebného režimu.

Další údaje
Příkladem dobré praxe a naplnění našeho poslání byla uživatelka, které jsme konti-
nuálně poskytovali péči téměř 20 let.  S tím jak se zhoršoval její zdravotní stav, jsme 
rozšiřovali naši péči. Nakonec byla upoutána na lůžko, ale s naší pomocí mohla zůstat 
ve svém domácím prostředí až do svého úmrtí. 
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního 
plánu) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje. Služby jsou částečně hra-
zeny uživatelem dle platného ceníku služeb.

Statistické údaje za rok 2013:

Název střediska
Počet 

uživatelů

Počet hodin 
strávených 
u uživatele

Počet 
návštěv

Počet 
rozvezených 

obědů

Veselí nad Moravou 197 14.275 32.248 15.583

DPS Lipov 35 3.613 13.505 3.114

DPS Velká nad Veličkou 83 5.356 26.784 12.002

Celkem 315 23.244 74.537 30.699

V roce 2013 jsme při poskytování pečovatelské služby v našem regionu najeli  
112 015 km.
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Předání automobilu od 
Konta Bariéry s panem 
Lábusem v Praze.
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Regionální půjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek

„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno někomu jinému.“

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

Provozní doba
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

Personální zajištění služby
Pracovní zařazení Přepočtené úvazky

Vedoucí pracovníci 0,05
Administrativní pracovníci 0,2
Ostatní pracovníci 0,55

Celkem přepočtení pracovníci 0,80

Poslání
Charita Veselí nad Moravou nabízí svým pacientům, uživatelům, ale i zájemcům z řad 
veřejnosti, možnost zapůjčení širokého sortimentu rehabilitačních a kompenzačních 
pomůcek.

Cíl
 • zajištění odborného poradenství v oblasti rehabilit. a kompenzačních pomůcek,
 • zajištění okamžité dostupnosti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,
 • ulehčení péče pečujícím osobám,
 • zlepšení podmínek pro poskytování domácí péče a rekonvalescence nemocných,
 • zlepšení a zachování kvality života,
 • aktivizace k sebeobsluze a soběstačnosti, psychická stabilita a pohoda,
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 • získání jistoty v základních denních aktivitách a činnostech,
 • zajistit kompenzačními a rehabilitačními pomůckami komplexní péči v do-

mácnosti osob ve spolupráci s navazujícími službami a rodinou.

Cílová skupina
Osoby se zdravotním a jiným postižením v okolí města Veselí nad Moravou.

Popis činnosti
Půjčovna je nedílnou součástí ošetřovatelské, pečovatelské a asistenční služby, kte-
rou veselská Charita poskytuje. Na skladě má k dispozici široký sortiment pomůcek, 
které se zapůjčují za poplatek dle platného ceníku. Jedná se o elektrická a mechanic-
ká polohovací lůžka, invalidní vozíky, antidekubitní matrace s kompresory, toaletní 
židle, nástavce na WC, sprchovací židle, sedačky na vanu i do vany, stolky k lůžkům, 
stojací hrazdy, různé typy chodítek atd.
Zájemci o zapůjčení si pomůcky vyzvedávají osobně přímo v budově Charity Veselí 
nad Moravou. Dovoz, montáž a odvoz elektrického lůžka zajišťují naši zaměstnanci za 
poplatek. Při montáži lůžka také seznámí klienty s obsluhou a funkčností lůžka 
Tato služba je velmi žádaná a stále roste počet osob, které se na nás obrací o radu  
a s žádostí o zapůjčení některé z nabízených pomůcek. V péči o nemocné jsou nena-
hraditelnými pomocníky.

Další údaje
Každý rok obnovujeme a doplňujeme nabízené pomůcky, zejména antidekubitní ma-
trace s kompresory a matrace do polohovacích lůžek. V roce 2013 jsme dokoupili 
speciální pomůcky pro manipulaci s imobilními pacienty.
Všem zájemcům a uživatelům poskytneme informace k rehabilitačním a kompenzač-
ním pomůckám nebo dopomůžeme získat vlastní pomůcku.
Rehabilitační a kompenzační pomůcky jsou půjčovány za úhradu dle platného ceníku.

Statistické údaje za rok 2013 :

V roce 2013 využilo služeb půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek  
504 osob.
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OSOBNÍ ASISTENCE

„Jsme tady, abyste vy nebyli na všechno sami.“

Kontakt
Marcela Maňáková, vedoucí osobní asistence
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefon: 739 389 221, 518 322 213
E-mail: marie.stipska@veselinm.charita.cz

Provozní doba
Provozní doba kanceláře:
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

V těchto provozních hodinách 
si může zájemce domluvit asi-
stenční službu a získat infor-
mace související s jejím poskytováním.

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči 1,2
Vedoucí pracovníci 0,1
Administrativní pracovníci 0,1
Ostatní pracovníci 0,1
Celkem přepočtení pracovníci 1,5

Poslání
Služba Osobní asistence umožňuje prostřednictvím osobního asistenta uživatelům, 
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, žít svůj život ve svém přirozeném prostředí. Vede k udržení 
a rozvoji sociálních vazeb, vztahů a zachování vlastního životního stylu.
Služba je terénní a je poskytovaná bez časového omezení.
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Cíl
Cílem služby je dopomoc uživatelům žít svůj život co nejkvalitněji ve svém přiroze-
ném domácím prostředí, s možností zachovat si vlastní životní styl.
Doprovodem do stacionáře umožňujeme osobní rozvoj a možnost začlenit se do 
společnosti také osobám s tělesným a mentálním postižením.

Cílová skupina
Cílovou skupinou Osobní asistence jsou lidé se sníženou nebo úplnou ztrátou sobě-
stačnosti v základních životních dovednostech, kteří jsou odkázáni na pomoc a péči 
jiné osoby.
Jedná se o tyto skupiny osob:

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • senioři.

Kapacita služby
Okamžitá kapacita je vzhledem k počtu pracovníků stanovena na 4 uživatele v jed-
nom okamžiku. Maximální denní kapacita je 5 uživatelů.

Popis činnosti
S každým uživatelem je sepsána Smlouva o poskytnutí Osobní asistence, kde je přes-
ně vymezen rozsah a forma poskytované asistence dle jeho individuálních potřeb 
a podmínek v domácnosti. Osobní asistent podporuje nezávislost a samostatnost 
uživatele, nedělá nic, co může uživatel zvládnout sám. Nerozhoduje za něj, pouze 
poskytuje dopomoc.

Základní činnosti Osobní asistence:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.
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Fakultativní činnosti (uživatel hradí náklady na pořízení služby):
 • přeprava osob dle jejich požadavků osobním vozem služby OA (např. k lékaři, 

na úřad),
 • dohled nad handicapovaným uživatelem.

Další údaje
V roce 2013 služba Osobní asistence získala v rámci společného projektu Konta BA-
RIÉRY a Globus ČR nový automobil Ford C-MAX. Díky tomuto automobilu mohou 
být uživatelé služby Osobní asistence komfortněji přepravováni do stacionáře Toník, 
k lékaři a jinde dle potřeby.
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního 
plánování) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje. Služby jsou částečně 
hrazeny uživatelem dle platného ceníku služeb.

Statistické údaje

2012 2013

Celkový počet uživatelů: 7 7

Počet hodin strávených u uživatele 1 015 1 464

Počet návštěv 1 502 2 229

Počet km ujetých v souvislosti s poskytováním péče 7539 7 405
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OBČANSKÁ PORADNA

„Život není nic lehkého. Miny jsou vždycky někde ukryté.“
       Robert Fulghum
Kontakt
Mgr. Tereza Šašinková, vedoucí poradny
Miluše Vaculová, DiS., poradkyně
Masarykova 136, Veselí nad Moravou
Telefon: 518 326 227
E-mail: poradna@veselinm.charita.cz

Provozní doba
Po: 9.00 – 11.00 13.00 – 17.00
Út: 9.00 – 11.00 13.00 – 15.30
St: 9.00 – 11.00 13.00 – 16.00
Čt: 9.00 – 11.00 13.00 – 15.00
Pá: 9.00 – 11.00

Personální zajištění služby
Pracovní zařazení Přepočtené úvazky
Pracovníci v přímé péči 1
Vedoucí pracovníci 0,05
Administrativní pracovníci 0,10
Celkem přepočtení pracovníci 1,15
Dohody – počet hodin 16

Poslání
Občanská poradna Charity Veselí nad Moravou se zaměřuje na poskytování pora-
denství a podpory lidem, kteří se na ni obrátí v situacích, které nejsou schopni řešit 
vlastními silami. Poradenství má pomoci k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu vy-
řešení problému uživatele.
Občanská poradna podporuje samostatnost a nezávislost uživatelů. Své poslání na-
plňuje poskytováním bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, infor-
mací, kontaktů na jiná odborná pracoviště a případnou další pomocí.
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Cíl
Hlavním cílem je společně s uživatelem definovat jeho problém a obeznámit jej s mož-
nými variantami řešení. Uživatel sám rozhoduje o tom, kterou variantu řešení si zvolí. 
To vede uživatele k většímu uvědomování si odpovědnosti za řešení jeho problémů.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou všichni občané, kteří se na Občanskou poradnu obrátí a jsou 
starší 16ti let.
Osoby, které subjektivně vnímají, že se dostaly do nepříznivé sociální situace (řeší 
bytové, manželské či partnerské, vztahové, finanční potíže), kterou nejsou schopny 
řešit vlastními silami, ani za pomoci svého okolí (rodina, přátelé); bez rozdílu pohlaví, 
národnosti, náboženského vyznání.
Dle podmínek registrace (viz zákon o sociálních službách) považujeme cílovou skupi-
nu, která se dostala do nepříznivé sociální situace za osoby v krizi.

Kapacita služby
Aktuální kapacita služby je 1 uživatel v daný okamžik.

Popis činnosti
Občanská poradna poskytuje poradenství, které má uživateli přispět k co nejrych-
lejšímu a nejefektivnějšímu vyřešení jeho problému. Nezaměřuje se výjimečně na 
jednu oblast v poradenství, ale snaží se poskytovat co nejširší nabídku služeb.

Oblasti poskytovaného poradenství:
 • systém sociálních dávek a pomoci, 
 • nemocenské a důchodové pojištění, 
 • pracovně-právní problematika,
 • rodina a mezilidské vztahy, 
 • majetkoprávní vztahy,  
 • školství a vzdělávání, 
 • právní systém a právní ochrana,
 • náhrady škody, dluhy, exekuce,
 • problematika bydlení.

Další údaje
V roce 2013 Občanská poradna zaznamenala pokles počtu intervencí i uživatelů 
oproti předešlému roku. Ovšem jednotlivé intervence byly časově náročnější, čas 
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strávený s uživateli je tedy srovnatelný, jako v roce 2012. V roce 2012 bylo poskytnu-
to celkem 1.018 jednotek intervencí*, v roce 2013 to bylo 1.011 jednotek intervencí. 
Mírný pokles mohl být způsobem mimo jiné i stabilizací služby Občanské poradny 
v Kyjově, kdy uživatelé, pro které je Kyjov dostupnější z hlediska vzdálenosti, raději 
využijí bližší službu.
Občanská poradna i nadále spolupracovala s Městským úřadem města Veselí nad 
Moravou, s Úřadem práce a také některými praktickými lékaři a Policií ČR.
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního 
plánu) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.

* pozn. jednotka intervence = trvá 30 minut, intervence je sociální práce s klientem trvající 30 minut 
a více. Do časového objemu intervence lze započíst samotný rozhovor nebo práci s klientem, přípravu 
praco níka na intervenci, provedení zápisu o intervenci.

Statistické údaje
Počet intervencí ......................................................................... 553
Počet uživatelů ..........................................................................  380
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TONÍK - DENNÍ STACIONÁŘ

„Dej každému dni příležitost, aby se stal nejkrásnějším dnem 
Tvého života.“ “

       Mark Twain
Kontakt
Marcela Tomečková, vedoucí střediska
Kollárova 1235, Veselí nad Moravou 
Telefon: 518 322 390
E-mail: stacionar.tonik@veselinm.charita.cz

Provozní doba
Po - Pá  6:30 - 15:00

Personální zajištění služby
Pracovní zařazení Přepočtené úvazky
Pracovníci v přímé péči 2,75
Vedoucí pracovníci 0,15
Administrativní pracovníci 0,15
Ostatní pracovníci 0,10
Celkem přepočtení pracovníci 3,15
Dohody – počet hodin 31

Poslání
Denní stacionář Toník ve Veselí nad Moravou nabízí dětem a mladým lidem s mentál-
ním, tělesným nebo kombinovaným postižením individuální pomoc a podporu, roz-
víjení osobnosti člověka a stávajících schopností jak po stránce duševní, tak i fyzické. 
Snaží se zabránit jejich sociální izolaci, vyloučení ze společnosti a umožňuje aktivní 
využití volného času. 

Cíl
Cílem stacionáře Toník ve Veselí nad Moravou je umožnit uživatelům zařazení do 
kolektivu a dosažení co nejvyšší úrovně začlenění se do společnosti. Rozvíjet a udr-
žet osvojené schopnosti motorické, komunikační a sociální dovednosti, také umožnit 
uživatelům pochopit sám sebe, projevit svoji vůli, svoje pocity. 
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Cílová skupina
Cílovou skupinu denního stacionáře Toník tvoří děti a mladí lidé od 6 do 45 let, kte-
ří mají mentální, tělesné nebo kombinované 
postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné osoby.

Kapacita služby
Vzhledem k těžkému postižení uživatelů, ná-
ročnosti péče a personálnímu zajištění, je ka-
pacita zařízení stanovena na 7 uživatelů denně. 
Uživatelé navštěvují stacionář podle předem 
naplánované docházky, podle svých individuál-
ních potřeb a zdravotních možností, aby byla 
vždy dodržena denní kapacita stacionáře. 

Popis činnosti
Stacionář Toník je moderní zařízení, rodinného 
typu. Pomáhá osobám s vysokou mírou posti-
žení a jejich rodinám, které o svého blízkého pečují doma. 
Jedná se o ambulantní službu, která svým uživatelům nabízí stimulační prostředí 
a péči školeného personálu. Uživatelé sociální služby zde absolvují různé výchovné, 
vzdělávací, aktivizační a terapeutické činnosti. Učí se socializaci, komunikaci, sebe-
obsluze, základním hygienickým návykům, rozvíjet a využívat schopnosti dle stupně 
jejich postižení. 
Provozní doba pro uživatele je od 8 do 14 hodin.

Základní výkony při poskytování sociálních služeb v denním stacionáři:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a od-

povídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnove-

ní nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivi-
tách podporujících sociální začleňování osob,

 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.
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Další údaje
Stacionář navštěvovalo v roce 2013 
celkem 11 uživatelů, každý měl zpra-
cován individuální plán, který vychá-
zel z jeho možností, přání a potřeb. 
Vzhledem k postižení a potřebám 
uživatelů, jsme se více zaměřovali 
na individuální práci.
Mezi aktivity s uživateli ve stacioná-
ři Toník patřila např. rozumová vý-
chova, činnosti s prvky ergoterapie 
a arteterapie, hudební a pohybová 

výchova, činnosti s prvky muzikoterapie, smyslová výchova, sebeobsluha, nácvik so-
ciálních dovedností, bazální stimulace aj.
Pro těžce postižené je důležitý pohyb a pohybové aktivity, snažili jsme se jej co nejvíce za-
řazovat mezi činnosti formou tělocviku, pohybových her, procházek a pobytu na zahradě. 
V rámci sociálního učení jsme navštěvovali poštu, nádraží, hřbitov, obchody aj.
V roce 2013 jsme pořádali pro uživatele a jejich rodiče rozmanité akce, např. grilování na 
zahradě, vánoční besídku pro rodiče, připomínku sv. Mikuláše aj. Pokračovala také spo-
lupráce se vzdělávacím střediskem Bílé Karpaty i ZŠ Kollárova. I nadále probíhala canis-
terapie, kterou vede MUDr. Dudová se psem Candym, kterého si uživatelé velmi oblíbili.
V září 2013 jsme zahájili činnost Charitního klubu Sedmikrásek, který vede pastorační 
asistentka, vnímáme jej zejména jako obohacení a zpestření programu pro uživatele. 
Velkou radost nám udělali žáci Církevní Základní školy ve Veselí nad Moravou, kteří 
z výtěžku vánočního jarmarku zakoupili pro uživatele stacionáře magnetickou sta-
vebnici a leporela. 

Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního 
plánu) města Veselí nad Moravou 
a Jihomoravského kraje. Služby jsou 
částečně hrazeny uživatelem dle 
platného ceníku služeb. 

Statistické údaje
Stacionář v uplynulém roce navště-
vovalo 11 uživatelů z Veselí nad Mo-
ravou a blízkého okolí. V současné 
době je kapacita služby naplněná. 
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Humanitární pomoc a práce s dobrovolníky

Kontakt
Bc. Kristina Komoňová – telefon: 731 626 081
Mgr. Tereza Šašinková – telefon: 518 326 227
Petr Tomeček – telefon: 518 322 213

Poslání
Poskytování materiální a přímé pomoci lidem v nouzi u nás i v zahraničí.

Cílová skupina
Osoby v nouzi. Nouze může být způsobena důsledkem mnoha příčin, jako je ne-
moc, stáří živelné katastrofy, nedostatečné zabezpečení základních životních potřeb 
– výživy, ošacení, bydlení. Může souviset se sociálním znevýhodněním způsobeným 
např. dlouhodobou nezaměstnaností.
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 materiální pomoc v různých formách (např. základní potraviny, ne-
zbytná jízdenka na vlak, chybějící část oděvu, apod.). Poskytování pomoci je evido-
váno a její čerpání má daná pravidla pro jednotlivého uživatele ve sledovaném roce. 
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 v 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 Mo-
ravou se také sama aktivně podílí na vyhledávání osob v těžkých životních situacích, 
ze kterých si nejsou postižení schopni sami pomoci. Každá žádost je individuálně po-
souzena pětičlennou komisí Tříkrálové sbírky / Postní almužny. 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 
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se jedná o materiální výpomoc formou potravinového nákupu, vybavení, materiálu na 
opravy, úhradu stravného, úhradu jednorázových zvýšených nákladů spojených s na-
rozením dítěte, s rozvodem rodičů, či úmrtím jednoho z rodičů, 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 dary obětem země-
třesení, povodní a dalších živelných katastrof.

DOBROVOLNÍCI

Naše služby by nebyly kompletní bez obětavé pomoci dobrovolníků. V roce 2013 se 
dobrovolníci zapojili do projektů humanitární pomoci jako koledníci a vedoucí skupin 
Tříkrálové sbírky i jako členové komise pro rozdělování pomoci. Pomáhali také pravi-
delně jako doprovod zájemcům z řad obyvatel města na nedělní bohoslužby.
Akreditované dobrovolnictví je realizováno ve Stacionáři Toník, kam pravidelně dochází 
certifikovaná canisterapeutka. Dobrovolnice je pro uživatele této služby velkým příno-
sem a její činnost a přátelství psa Candyho se vždy setkává s radostnou odezvou uživatelů.

ADOPCE NA DÁLKU

Charita zprostředkovává lidem, kteří se chtějí na projektu Adopce na dálku podí-
let, 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 pracovníků, společenství rodin či mládeže. Také zaměstnanci naší organizace 
sponzorují jednoho chlapce a jednu dívku z Ukrajiny.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Kontakt
Kontakt: Bc. Kristina Komoňová, Mgr. Tereza Šašinková
Telefon: 518 326 227, 731 626 081

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, 
koledovali pro ty nejpotřebnější, kteří se nacházejí v těžké životní situaci. Na sbírce 
se aktivně podílelo přibližně 500 koledníků a vedoucích, kteří byli rozděleni do 172 
skupinek. Celkový vykoledovaný finanční výtěžek v děkanátu Veselí nad Moravou 
v roce 2013 činil 780.425,- Kč.

Výnosy Tříkrálové sbírky 2013

Blatnice pod sv. Antonínkem 59. 489,- Kč
Blatnička 14. 968,- Kč
Hroznová Lhota 31. 732,- Kč
Hrubá Vrbka 15. 037,- Kč
Javorník 14. 363,- Kč
Kněždub 29. 453,- Kč
Kozojídky 15. 551,- Kč
Kuželov 10. 780,- Kč
Lipov 57. 711,- Kč
Louka 28. 806,- Kč
Malá Vrbka   8. 028,- Kč
Moravský Písek 43. 412,- Kč
Nová Lhota 15. 013,- Kč
Suchov 10. 677,- Kč
Tasov 12. 143,- Kč
Tvarožná Lhota 25. 496,- Kč
Velká nad Veličkou 62. 279,- Kč
Veselí nad Moravou 206. 014,- Kč
Vnorovy 116. 378,- Kč
Žeraviny 5. 856,- Kč
Celkem 780.425,- Kč
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Využití Tříkrálové sbírky 2013
V roce 2013 vykoledovali koledníci v oblasti působnosti Charity Veselí nad Mora-
vou celkem 780.425,- Kč + částka z výtěžku DMS zaslaná na sbírkové konto ve výši 
9.644,81 Kč. 

Prostředky byly rozděleny následovně:

Pomoc lidem bez domova 15 000,00 Kč
Podpora centra pro rodinu ve Veselí nad Moravou 20 000,00 Kč
Přímá pomoc lidem v těžké životní situaci 150 000,00 Kč
Podpora služby osobní asistence 15 000,00 Kč
Plošina k autu pro osobní asistenci 240 000,00 Kč
Aktivizační programy pro seniory 2 646,00 Kč
Povodně 2013 (10 000 + 9644,81 Kč DMS) 19 644,81 Kč
Projekty Arcidiecézní Charity Olomouc 117 064,75 Kč
Projekty Charity ČR 39 021,25 Kč
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce 78 042,55 Kč
Režie sbírky 39 021,25 Kč
Krizový fond 39 021,25 Kč
Nouzový fond 15 609,55 Kč
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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: 
Bc. Kristina Komoňová, tel.: 731 626 081, Tereza Šašinková, tel. 518 326 227

Postní dobu opět obohatila možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Tato 
dobrovolná duchovní formace věřících se koná od roku 2009 z pověření České biskup-
ské konference. Peníze na 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 24 640,-
Hroznová Lhota 11 477,-
Lipov 3 021,-
Louka 2 313,-
Velká nad Veličkou 4 682,-
Tvarožná Lhota 875,-
Kněždub 1 353,-
Blatnička 798,-
Blatnice pod sv. Ant. 5 474,-
Boršice u Blatnice - Suchov 8 040,-
Nová Lhota 5 396,-
Vnorovy 4 445,-
Kuželov 4 224,-
Celkem 76 738,-

Využití postní almužny 2013
Přímá pomoc osobám s postižením 5 000,-
Přímá pomoc matkám s dětmi v tísni 6 738,-
Humanitární pomoc do Pakistánu 15 000,-
Humanitární pomoc - Haiti 5 000,-
Přímá pomoc rodinám s dětmi 45 000,-
Celkem 76 738,-
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LÉKÁRNA SV. LUKÁŠE

Kontakt
Mgr. Marie Pavlíková, 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 – 17.30
Út: 7.30 – 17.30
St: 7.30 – 17.30
Čt: 7.30 – 17.30
Pá: 7.30 – 17.30
So: 7.30 – 11.00

Popis činnosti 
Lékárna sv. Lukáše je lékárnou základního typu, situovaná v centru města s dobrou 
dostupností pro široké okolí. Přístup do lékárny je bezbariérový. V její blízkosti se na-
chází městské parkoviště a v případě nutnosti je možný krátkodobý vjezd do areálu 
Charity Veselí nad Moravou. 
Lékárna sv. Lukáše nabízí široký sortiment léčiv, potravinových doplňků, čajů, koje-
neckých výživ, ortopedické obuvi a zdravotnických pomůcek. V případě individuál-
ních potřeb zákazníků je kolektiv lékárny schopen zajistit přípravu většiny léčivých 
přípravků nebo poradenství v oblasti samoléčení či odbornou konzultaci, týkající se 
lékového profilu pacienta.
V lékárně je možno platit platebními kartami a některými druhy poukázek. Pro zkva-
litnění poskytovaných služeb nabízí 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. 
Kartu lze vystavit 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, Ně-
mecko a ČR). Projekt podporuje distributor léčiv Alliance Healthcare. Našim zákazní-
kům je k dispozici každý měsíc akční leták, kde jsou nabízeny produkty za zvýhodně-
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nou 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. 

Výdejna léků sv. Alžběty

Kontakt
Mgr. Marie Fridrichová, 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 Vnoro-
vech, která slouží zejména místním občanům. Nabízí základní sortiment léčiv i po-
travinových doplňků a také akčního zboží za zvýhodněnou cenu dle platných letáků. 
I zde je možné využít zákaznickou kartu.

Personální zajištění služby
Pracovní zařazení Přepočtené úvazky
Vedoucí pracovníci 1,35
Administrativní pracovníci 0,95
Ostatní pracovníci 6,75
Celkem přepočtení pracovníci 9,05

Dohody – počet hodin 155
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SPOLUPRÁCE CHARITY S CÍRKVÍ

Charita Veselí nad Moravou jako církevní organizace aktivně spolupracuje s jednot-
livými 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 star-
ší a nemocné osoby. Významnou podporu ze strany kněží cítíme při organizaci Tříkrá-
lové sbírky a Postní almužny. Bez spolupráce s farnostmi by se tyto sbírky uskutečňo-
valy velmi obtížně. Také velká řada dobrovolníků pochází z aktivních členů farnosti. 
V kostelích probíhá každoročně sbírka na Charitu, jež je určena na diecézní středisko 
(Arcidiecézní charitu Olomouc), které poskytuje Charitám cennou pomoc při výkonu 
jejich poslání. Arcidiecézní charita Olomouc zastoupená jejím ředitelem panem Vác-
lavem Keprtem např. řídí činnost odborných kolegií a pracovních skupin, napomáhá 
výměně zkušeností mezi Charitami a také zastupuje jednotlivé Charity a jejich zá-
jmy při jednání zejména 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 od-
borných a lidských kvalit pracovníků Charity. Za tímto účelem navštěvuje Charity, 
pořádá duchovní obnovy, má kontakt s kněžími ve farnostech, kde působíme. Meto-
dicky 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. Osobní rozhovory se týkají nejen duchovních potřeb, ale 
všech radostí a bolestí v jejich životě. Pastorační asistent také zajišťuje pro klienty 
Charity různé přednášky či programy, týkající se křesťanské, kulturní i historické té-
matiky 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. Pomá-
hají při tříkrálové sbírce, práci s klienty, jako členové pracovních skupin, Rady Charity 
a při plnění dalších úkolů vyplývajících z poslání Charity.
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SEZNAM DÁRCŮ

Spolek BABINEC z Kozojídek, p. Batěk, pí. Bednářová, p. Bedrava, p. Bukovský, p. Dlu-
hoš, pí. Frantová, p. Gracias, pí. Hlaváčková, pí. Ingrová, pí. Jakubíková, pí. Kolaříková, 
pí. Koutná, pí. Krepčíková, p. Kryl, pí. Kuryviálová, p. Kyjovský, pí. Macháčková, pí. 
Maňáková, pí. Michnová, pí. Palečková, pí. Potěšilová, p. Strouhal, p. Sťahel, p. Svo-
boda, p. Šupa, pí. Vlčková, žáci Církevní základní školy Veselí nad Moravou, Nadace 
Charty 77 - konto BARIÉRY, pracovníci Charity Veselí nad Moravou a ostatní anonym-
ní dárci.

PODPORUJÍ NÁS

Za dobrou spolupráci a finanční podporu v roce 2013 děkujeme:

Městům:

                        Veselí nad Moravou  Bzenec
Obcím:

   Blatnice          Blatnička        Domanín         Hroznová            Hrubá           Javorník
pod sv. Ant.         Lhota                Vrbka

  Kněždub          Kozojídky         Kuželov              Lipov                Louka          Malá Vrbka
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 Moravský           Suchov             Syrovín             Tasov             Tvarožná         Velká nad 
     Písek                                                                                              Lhota              Veličkou

  Vnorovy         Žeraviny          Nová Lhota

Za mediální podporu a pomoc při propagaci děkujeme:

Spolupracují s námi:

     CZŠ Veselí nad Moravou                 Veselské kulturní centrum

MŠ a ZŠ Veselí nad Moravou, Kollárova
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Spolupracující lékaři:
MUDr. Bartošová Jana, MUDr. Bělíková Vojtěška, MUDr. Benedíková Věra, MUDr. 
Bezděková Eva, MUDr. Búřilová Pavlína, MUDr. Cahlíková Ivana, MUDr. Čípová Jana, 
MUDr. Doupovec Václav, MUDr. Doupovec Zdeněk, MUDr. Dudová Renata, MUDr. 
Dvorský František, MUDr. Gardášová Marie, MUDr. Hálka František, MUDr. Hasanová 
Katarína, MUDr. Holáňová Zdeňka, MUDr. Chytilová Andrea, MUDr. Knotková Jana, 
MUDr. Koenig Silvio, MUDr. Kováčik Peter, MUDr. Krša Jiří, MUDr. Křápek Vlastimil, 
MUDr. Kvasnička Zdeněk, MUDr. Lukeš Karel, MUDr. Macková Jitka, MUDr. Michal 
Libor, MUDr. Minařík Jiljí, MUDr. Miškeřík Jan, MUDr. Míšová Eva, MUDr. Nenička 
Zdenek, MUDr. Niklová Irena, MUDr. Okáčová Jana, MUDr. Ovečka Josef, MUDr. Pá-
lenský Vítězslav, MUDr. Panáček Roman, MUDr. Pavlicová Yvona, MUDr. Pavlík Viktor, 
MUDr. Pazderková Lenka, MUDr. Růžička Pavel, MUDr. Řičicová Jarmila, MUDr. Sedlá-
ček Petr, MUDr. Smetka Jan, MUDr. Slaninová Lýdia, MUDr. Stáncová Božena, MUDr. 
Staněk Milan, MUDr. Surýnek Miroslav, MUDr. Šáchová Ludmila, MUDr. Šelepa Petr, 
MUDr. Tillich Josef, MUDr. Vávrová Hana, MUDr. Všetulová Alena, MUDr. Vyoralová 
Jana, MUDr. Zajíček Oldřich, MUDr. Zemánková Ivana a RNDr. Vránová Jiřina – labo-
ratorní diagnostika.



- 36 -

Závěrečné slovo

Na závěr výroční zprávy bych chtěl připojit upřímné poděkování všem, kdo podpo-
řili činnost Charity Veselí nad Moravou. Forma této pomoci je nesmírně rozmanitá 
– peníze, materiální prostředky, rada, modlitba a další. V době, o které mnozí říkají, 
že je těžká, nemyslí naši podporovatelé jenom na sebe a svá vlastní trápení nýbrž 
i na druhé lidi kolem nich. Tím také nabízí nám všem účinný recept na řešení našich 
potíží. Spíš než na zahledění na sebe a své starosti, pohlédnout na lidi kolem sebe, 
své nejbližší, přátele i širší okruh lidí kolem nás. Když vidíme jejich starosti a trápení 
vidíme jinou perspektivou naše vlastní osudy, když jim pomáháme, vytváříme pro-
středí příznivé pro řešení i našich vlastních problémů. 
Všem čtenářům výroční zprávy přeji již zmíněnou schopnost rozhlédnout se kolem 
sebe, vidět život z širší perspektivy, sílu a odvahu k řešení situací, které před nás 
život staví. 

     Petr Kolařík, ředitel
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Přílohy
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Přílohy
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