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Úvodní slovo
„Přijď, Duchu Svatý, a zapal v nás oheň své lásky!“
(z liturgie)
Vážení přátelé a příznivci Charity Veselí nad Moravou,
tyto řádky píšu po slavnosti Seslání Ducha Svatého. O Letnicích Duch Svatý sestupuje na apoštoly a proměňuje jejich uzavřenost a obavy v odvahu a touhu se podělit se všemi o radostnou zprávu evangelia. Stávají se „zapálenými“. Jsou inspirováni
a inspirují druhé. Inspirace znamená doslova vdechnutí. Její tajemství dnes nejčastěji
spojujeme s umělci. Říkáme, že dostávají shůry vnuknutí, kterým dovedou vyjádřit
a v nás probudit něco, co možná podvědomě tušíme, ale nenapadne nás to. Přeji Charitě Veselí nad Moravou, aby též byla Bohem inspirována a sama inspirovala.
Abychom my, čtenáři výroční zprávy, nezůstali u výčtu aktivit, poskytnutých služeb
a řeči čísel, případně u obdivného zamručení a pokývání hlavou. Ale abychom se nechali inspirovat. Abychom si všimli rozmanitých lidí, kteří žijí mezi námi, jejich potřeb,
i toho, jak obyčejné věci, které jsou často v moci každého z nás, mohou jejich situaci
zlepšit a nakonec i pomalu proměňovat a uzdravovat celou naši společnost.
+ P. Roman Vlk
kaplan farnosti Veselí nad Moravou

Výroční zpráva 2015

3

Obsah
O NÁS....................................................................................................................................................... 5
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS).............................................................................. 6
OSOBNÍ ASISTENCE..........................................................................................................................10
OBČANSKÁ PORADNA....................................................................................................................13
DENNÍ STACIONÁŘ TONÍK..............................................................................................................15
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA (CHOS) - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE..........18
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ A PALIATIVNÍ PÉČE...............................................................................20
REGIONÁLNÍ PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK........22
LÉKÁRNA SV. LUKÁŠE.......................................................................................................................24
VÝDEJNA LÉKŮ SV. ALŽBĚTY........................................................................................................25
HUMANITÁRNÍ POMOC A PRÁCE S DOBROVOLNÍKY.........................................................26
DOBROVOLNÍCI..................................................................................................................................27
ADOPCE NA DÁLKU..........................................................................................................................27
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA........................................................................................................................28
POSTNÍ ALMUŽNA............................................................................................................................30
HOSPODAŘENÍ CHARITY VESELÍ NAD MORAVOU...............................................................31
PŘEHLED DALŠÍCH AKTIVIT CHARITY VESELÍ NAD MORAVOU V ROCE 2015...........32
SPOLUPRÁCE CHARITY S CÍRKVÍ.................................................................................................35
SEZNAM DÁRCŮ................................................................................................................................36
PODPORUJÍ NÁS................................................................................................................................36
ZÁVĚREČNÉ SLOVO...........................................................................................................................38

4

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: MUDr. Eva Bezděková
		Mgr. Alena Vlasáková
		paní Marcela Těthalová
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Charitní pečovatelská služba (CHPS)
„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
Ivana Třináctá, koordinátorka, tel: 608 155 143
Středisko DPS Lipov 		
Marcela Maňáková, koordinátorka, tel: 734 863 009
Středisko DPS Velká nad Veličkou Věra Habartová, koordinátorka, tel: 739 389 217
Výkony pečovatelské služby jsou v domácnostech uživatelů poskytovány nepřetržitě,
sedm dní v týdnu v průběhu celého roku včetně sobot, nedělí a svátků.

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 domluvit pečovatelskou službu,
podat podnět, připomínku, stížnost či pochvalu.
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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.

Cíl

Cílem činnosti Charitní pečovatelské služby je zajištění dopomoci cílové skupině uživatelů při činnostech, které nemohou vykonávat sami, a to podle sjednaného individuálního plánu 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 přirozeném prostředí a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické osoby.
Při snížené nebo úplné ztrátě soběstačnosti je nutno zajistit systém služeb, který
kompenzuje ztrátu vlastních schopností. Výhodou pečovatelské služby je to, že člověk zůstává ve svém přirozeném a známém prostředí a podle písemné Smlouvy o poskytnutí CHPS 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 ztrátou
soběstačnosti,
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

Okamžitá kapacita je vzhledem k počtu pracovníků stanovena na 23 uživatelů v jednom okamžiku. Týdenní kapacita je 600 hodin pečovatelské služby u uživatelů. Maximální doba péče u 1 uživatele jsou 4 hodiny denně.
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Popis činosti

Pečovatelskou službu jsme v roce 2015 poskytovali v domácnostech osob, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžadovala pomoc jiné fyzické osoby. Služby byly poskytovány za poplatek 130,- Kč za jednu hodinu péče. Návštěvy probíhaly 3-5x denně
včetně víkendů a státních svátků. Pečovatelská služba byla poskytována bez omezení místa a času, nepřetržitě v průběhu celého roku.
V roce 2015 jsme také nově rozběhli v rámci pečovatelské služby projekt terénní domácí hospicové péče. Cílem tohoto projektu bylo zajistit a umožnit 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 10 uživatelů, kterým jsme poskytli 1.049 hodin
přímé péče a na cestě za nimi jsme strávili 156 hodin.
Dále se nám během uplynulého roku podařilo zajistit pro pracovníky vzdělávání na
vysoké úrovni. Velkým přínosem pro ně byl kurz Metoda validace podle Naomi Feil
v podání Mgr. Márie Wirth, PhD., který byl financován z projektu Úřadu práce - Vzdělávejte se pro růst, ale také spoustu jiných zajímavých seminářů a stáží. Poznatky
z tohoto vzdělávání pak pracovníci využili k poskytování kvalitních pečovatelských
služeb v hospicové péči.

Další údaje

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
Název střediska

Počet
uživatelů

Veselí nad Moravou
DPS Lipov
DPS Velká nad Veličkou
Celkem

182
40
78
300

Počet hodin
strávených
u uživatele
15.024
4.077
6.207
25.308

Počet hodin
strávených na
cestě za uživateli
3.498
656
888
5.042

Počet
rozvezených
obědů
15.058
4.330
9.676
29.064

V roce 2015 jsme při poskytování pečovatelské služby v našem regionu najeli 115. 931 km.

Počet pracovníků na přepočtené úvazky 25,5
Počet hodin odpracovaných na dohodu 2 347

Ekonomické údaje

náklady 9 363 321,68 Kč
výnosy 9 344 343,62 Kč
8
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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

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 domluvit asistenční službu, podat
podnět, připomínku, stížnost či pochvalu.

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.

Cíl

Cílem služby je dopomoc uživatelům žít svůj
život co nejkvalitněji ve svém přirozeném domácím prostředí, s možností zachovat si vlastní
životní styl.
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Cílová skupina

Cílovou skupinou Osobní asistence jsou lidé se sníženou nebo úplnou ztrátou
soběstačnosti 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 jednom okamžiku.
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Popis činnosti

S každým uživatelem je sepsána Smlouva o poskytnutí Osobní asistence, kde je přesně vymezen rozsah a průběh 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.

Fakultativní činnosti (doplňkové činnosti)
•
•

přeprava osob dle jejich požadavků osobním vozem služby Osobní asistence
(např. k lékaři, na úřad),
dohled nad nemocným uživatelem.

Další údaje

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

Počet pracovníků na přepočtené úvazky 1,5
Počet hodin odpracovaných na dohodu 7

Ekonomické údaje
náklady 562 620,31 Kč
výnosy 560 876,00 Kč
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Občanská poradna
„Život je plný zklamání a je to celkem v pořádku. Maso chutná nejlíp po hladu
a postel je nejměkčí po těžké cestě.“
Jack London

Kontakt

Mgr. Tereza Hrachovská, vedoucí poradny
Masarykova 136, Veselí nad Moravou
Telefon: 518 326 227
E-mail: poradna@veselinm.charita.cz

Provozní doba
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

8.30 – 11.30
8.30 – 11.30
8.30 – 11.30
8.30 – 11.30
8.30 – 11.30

13.00 – 17.00
13.00 – 15.00
13.00 – 16.00
13.00 – 15.00

Poslání

Občanská poradna Charity Veselí nad Moravou se zaměřuje na poskytování poradenství a podpory lidem, kteří se na ni obrátí v situacích, které nejsou schopni řešit vlastními silami. Poradenství má pomoci k co nejrychlejšímu a nejefektivnějšímu vyřešení
problému uživatele.
Občanská poradna podporuje samostatnost a nezávislost uživatelů. Své poslání naplňuje poskytováním bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací, kontaktů na jiná odborná pracoviště a případnou další pomocí.

Cíl

Hlavním cílem je společně s uživatelem definovat jeho problém a obeznámit jej
s možnými 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 osoby (starší 16 let), 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.
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Kapacita služby

Aktuální kapacita služby je 1 uživatel v daný okamžik.

Popis činnosti

Občanská poradna poskytuje poradenství, které má uživateli přispět k co nejrychlejšímu 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 2015 navštívilo Občanskou poradnu 561 uživatelů, z toho 320 žen a 241 mužů.
Jedná se o číslo, které je výrazně vyšší, než v loňském roce, protože od roku 2015
Občanská poradna eviduje i kontakty uživatelů, jejichž konzultace trvá po dobu
kratší než 30 minut. Někteří uživatelé využili služby Občanské poradny opakovaně,
počet všech konzultací jednorázových ale i opakovaných byl 693. V rámci časového
objemu práce v roce 2015 evidovala Občanská poradna 1.406 jednotek intervencí
poskytnutých těmto uživatelům (intervence je přímá a nepřímá sociální práce s uživatelem trvající více než 30 minut). Pro srovnání, k 31. 12. 2014 evidovala Občanská poradna 1.175 jednotek intervencí. Občanská poradna i nadále spolupracovala
s Městským úřadem města Veselí nad Moravou především s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví, s Úřadem práce a také praktickými lékaři a Policií ČR.
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního
plánu) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.

Statistické údaje

Počet pracovníků na přepočtené úvazky 1,43
Počet hodin odpracovaných na dohodu 7

Ekonomické údaje
náklady 539 709,70 Kč
výnosy 537 694 Kč
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Denní stacionář Toník
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

Provozní doba pro uživatele
Po – Pá

8.00 – 14.00

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 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 udržet osvojené schopnosti motorické, komunikační a sociální dovednosti, také
umožnit uživatelům pochopit sám sebe, projevit
svoji vůli, svoje pocity.

Cílová skupina

Cílovou skupinu denního stacionáře Toník tvoří
děti a mladí lidé od 6 do 45 let, kteří mají vysoký
stupeň mentálního, zdravotního nebo kombinovaného postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Pracujeme s lehkou,
středně těžkou a těžkou mentální retardací.
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Okruh osob, kterým je služba poskytována
•
•
•

Osoby s mentálním postižením
Osoby s kombinovaným postižením
Osoby s tělesným, zdravotním a jiným postižením

Kapacita služby

Vzhledem k těžkému postižení uživatelů, náročnosti péče a personálnímu zajištění,
je kapacita zařízení stanovena na 7 uživatelů denně.
Uživatelé navštěvují stacionář podle předem naplánované docházky, podle svých individuálních 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 postižení a jejich rodinám, které o svého blízkého pečují doma.
Jedná se o ambulantní službu, která svým uživatelům nabízí stimulační prostředí,
zařazení do kolektivu a péči školeného personálu. Uživatelé sociální služby zde absolvují různé výchovné, vzdělávací, aktivizační a terapeutické činnosti. Učí se socializaci, komunikaci, sebeobsluze, základním hygienickým návykům, rozvíjet a využívat
schopnosti dle stupně jejich postižení.

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 odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení
nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách
podporujících sociální začleňování osob,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Další údaje

Stacionář navštěvovalo v roce 2015 celkem 10 uživatelů, každý měl zpracován individuální plán, který vycházel z jeho možností, přání a potřeb. Vzhledem k postižení
a potřebám uživatelů, jsme se více zaměřovali na individuální práci.
Mezi aktivity s uživateli ve stacionáři Toník patřily např. činnosti s prvky ergoterapie
a arteterapie, hudební činnosti, činnosti s prvky muzikoterapie, tělocvik a pohybová
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terapie, canisterapie, zooterapie, sebeobsluha, nácvik sociálních dovedností, bazální
stimulace, komunikace – verbální, neverbální, alternativní, učení základním hygienickým návykům, rozvíjení a využívání stávajících schopností a dovedností, pomoc
při jídle, učení se společenskému chování při stolování, relaxace aj.
V roce 2015 jsme pořádali pro uživatele rozmanité akce, např. celodenní výlet do parku, grilování na zahradě, program „Vítání jara“, Velikonoční dílničky, návštěvy kavárny a cukrárny, program „Jdeme na pivo“, vánoční posezení s rodinnými příslušníky,
připomínku sv. Mikuláše, slavili jsme Den charity, Den zdraví, Den Země i Den dětí
a také samozřejmě svátek svatého Antonína – patrona stacionáře. Pokračovala také
spolupráce se vzdělávacím střediskem Bílé Karpaty i ZŠ Kollárova. I nadále probíhala
canisterapie, kterou vede MUDr. Renata Dudová se psem Candym, kterého si uživatelé velmi oblíbili.
Pokračovala činnost Charitního klubu Sedmikrásek, který vede pastorační asistentka,
vnímáme jej zejména jako obohacení a zpestření programu pro uživatele.
Spolupracovali jsme s Denním centrem sv. Ludmily v Uherském Hradišti. V lednu přijeli uživatelé Denního centra na „Tříkrálové koledování“.
Velkou radost nám udělali žáci a učitelé Církevní Základní školy ve Veselí nad Moravou, kteří z výtěžku vánočního jarmarku zakoupili pro uživatele stacionáře švédskou
bednu z tvrzeného molitanu.
V roce 2015 proběhla ve stacionáři Toník kontrola z Jihomoravského kraje. Hodnocení z kontroly bylo velmi pozitivní.
Služba byla zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Veselí
nad Moravou a Jihomoravského kraje.
Služby jsou částečně hrazeny uživatelem dle platného ceníku služeb.

Statistické údaje

Stacionář v uplynulém roce navštěvovalo 10
uživatelů z Veselí nad Moravou a blízkého
okolí.
Počet pracovníků na přepočtené úvazky 3,28
Počet hodin odpracovaných na dohodu 15

Ekonomické údaje

náklady 1 332 487,20 Kč
výnosy 1 320 550 Kč
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Charitní ošetřovatelská služba
(CHOS) - DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
„Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.“
Antoine de Saint Exupery

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 domluvit ošetřovatelskou službu, podat podnět, připomínku, stížnost či pochvalu.

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 sobot, nedělí a svátků.

Cíl
•
•
•
•

18

zlepšení zdravotního stavu pacienta, mobility, zhojení defektů, snížení rizika
vzniku komplikací, zlepšení kvality života,
zajištění odborné zdravotní péče v domácím prostředí pacientů,
oddálení hospitalizace nebo zkrácení pobytu v nemocnici,
zajištění komplexní péče, která povede k uspokojení potřeb pacienta v oblasti
zdravotní, psycho-sociální a duchovní ve spolupráci s navazujícími službami
a rodinou.

Cílová skupina

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 stomie všech druhů,
ošetřovatelská péče o pacienty s PEG, PEJ, se žilním portem, PICC katetrem
cévkování, péče o permanentní katetry,
aplikace očistného klyzmatu,
měření fyziologických funkcí,
zaučení rodinných příslušníků,
ošetřovatelská rehabilitace, pohybová edukace, aktivizace, kondiční a dechová
cvičení, nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti,
ošetřování chronicky nemocných,
paliativní a hospicová péče - péče o pacienty v terminálním stavu (péče o umírající).

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
obcích Horňácka.
Zdravotní sestry pracovaly v terénu samostatně bez odborného dohledu. Jejich zkušenosti, znalosti, praxe a odborná erudice jsou na vysoké úrovni.
Stálý pracovní tým tvořilo 11 kmenových pracovnic. V průběhu roku 2015 byla součástí pracovního týmu 1 zdravotní sestra na dohodu. Společně zajišťovala kontinuální péči bez přerušení v době dovolených a nemocí.

Statistické údaje

Počet pracovníků na přepočtené úvazky 10,59
Počet hodin odpracovaných na dohodu 270

Ekonomické údaje

náklady 5 345 635,31 Kč
výnosy 6 058 774,87 Kč
Výnos této služby bude použit na rozšíření a modernizaci samotné Domácí zdravotní
péče, péče hospicové a ostatních sociálních služeb.
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Domácí hospicová a paliativní péče
„Slovo, které Ti pomůže jít dál, si sám neřekneš.“
(africké přísloví)

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 domluvit hospicovou péči, podat
podnět, připomínku, stížnost či pochvalu.

Poslání

je zajistit a umožnit umírajícím pacientům dožít poslední období života ve svém
vlastním domácím prostředí v kruhu rodiny a blízkých.

Cíl
•
•
•
•
•

zajistit odbornou péči a pomoc,
zmírnit bolest,
zlepšit a udržet kvalitu života,
zachovat lidskou důstojnost,
podpořit umírající i rodinné příslušníky.

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří pacienti v konečném stádiu života.

20

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.
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 2015 byl projekt domácí hospicová péče
finančně podpořen z Jihomoravského kraje. Proto jsme mohli doplnit a rozšířit věcné a technické vybavení našeho zařízení o oxygenátor, oxymetr, lineární injekční
dávkovač, nové tonometry a fonendoskopy. Pro zpracování a vedení dokumentace
a administrativy byl z těchto prostředků zakoupen notebook a multifunkční kopírovací zařízení.
Cílem domácí hospicové a paliativní péče bylo zajistit kvalitní a odbornou péči, psychickou a tělesnou podporu pacientům v terminálním stádiu života a umožnit jim
zůstat do konce života ve svém domácím prostředí v kruhu svých nejbližších. 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 bolest a zmírnit další
projevy nemoci, vyrovnat se s nemocí, podpořit pečující rodinu a zachovat kvalitu
života umírajících.

Statistické údaje

Počet pracovníků na přepočtené úvazky 1,96
Počet hodin odpracovaných na dohodu 40

Ekonomické údaje
náklady 857 964,73 Kč
výnosy 798 362,08 Kč
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Regionální půjčovna kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek
„Jenom život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. “
A.Einstein

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

Provozní doba
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

7.00 – 15.30
7.00 – 15.30
7.00 – 17.00
7.00 – 15.30
7.00 – 15.30

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 rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
zajištění okamžité dostupnosti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
ulehčení péče pečujícím osobám
zlepšení podmínek pro poskytování domácí péče a rekonvalescence nemocných
zachování kvality života
aktivizace k sebeobsluze a soběstačnosti, psychická stabilita a pohoda
získání jistoty v základních denních aktivitách a činnostech

Cílová skupina

Osoby se zdravotním a jiným postižením ve Veselí nad Moravou a okolních obcích.
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Popis činnosti

Půjčovna je nedílnou součástí ošetřovatelské, pečovatelské a asistenční služby, kterou veselská Charita poskytuje. Na skladě má k dispozici široký sortiment pomůcek.
Jedná se o 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 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 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 2015 jsme dokoupili elektrická polohovací lůžka, antidekubitní matrace, WC židle, speciální pomůcky
pro manipulaci s imobilními pacienty, které se nám v praxi velmi osvědčily a náhradní díly k invalidním vozíkům a na klozetová křesla. V minulém roce proběhla revize
a bezpečnostně technická kontrola všech přístrojů a pomůcek firmou „ Krásný“.
Všem zájemcům a uživatelům poskytneme informace k rehabilitačním a kompenzačním pomůckám.
Rehabilitační a kompenzační pomůcky jsou půjčovány za úhradu dle platného ceníku (www.veselinm.charita.cz).

Statistické údaje

Počet pracovníků na přepočtené úvazky 1,1
Počet hodin odpracovaných na dohodu 0

Ekonomické údaje

náklady 801 307,18 Kč
výnosy 1 102 478,36 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
Út:
St:
Čt:
Pá:
So:

7.30 – 17.00
7.30 – 17.00
7.30 – 17.00
7.30 – 17.00
7.30 – 17.00
7.30 – 11.00

Popis činnosti

Lékárna sv. Lukáše je lékárnou základního typu, situovanou v centru města s dobrou dostupností pro široké okolí. Přístup do lékárny je bezbariérový. V její blízkosti se
nachází městské parkoviště a v případě nutnosti je možný krátkodobý vjezd do areálu Charity Veselí nad Moravou. Lékárenská péče je zabezpečena šest dnů v týdnu,
ve všední dny od 7:30 do 17:00 hodin a v soboty 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 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, 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:
Út:
St:
Čt:
Pá:

8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 17.30
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.

Personální zajištění služby lékárny a výdejny
Počet pracovníků na přepočtené úvazky 6,35
Počet hodin odpracovaných na dohodu 600

Ekonomické údaje lékarny a výdejny
náklady 13 363 455,17 Kč
výnosy 13 224 463,27 Kč

Provozní hospodářský výsledek vykázal ztrátu ve výši 1% z obratu. Je to částka do
výše odpisů, tudíž nezatěžuje nijak hospodaření organizace, jako celku a je kryta
ze zisku minulých období. Důležitá je provázanost se službami ošetřovatelskou
a pečovatelskou a zachování pracovních míst v tomto zařízení.
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Humanitární pomoc a práce s dobrovolníky
Kontakt

Kristina Komoňová – telefon: 731 626 081
Tereza Hrachovská – telefon: 518 326 227
Petr Tomeček – telefon: 518 326 016

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 nemoc,
stáří, živelné katastrofy, nedostatečné zabezpečení základních životních potřeb – výživy, ošacení, bydlení. Může souviset se sociálním znevýhodněním pro dlouhodobou
nezaměstnanost, 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 (např. základní
potraviny, nezbytná jízdenka na vlak, chybějící část oděvu, apod.). Poskytování pomoci je evidováno 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 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 Tříkrálové sbírky a Postní almužny. Ke schválení žádosti je potřeba nejméně nadpoloviční většina hlasů členů komise. Ve výjimečných
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případech při rozsáhlejší pomoci musí souhlasit nejméně čtyři členové komise. Ve
většině případů se jedná o materiální výpomoc formou nákupu potravin, vybavení,
materiálu na opravy, úhradu stravného, úhradu jednorázových zvýšených nákladů
spojených s narozením 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 např. dary obětem
zemětřesení, povodní a dalších živelných katastrof.

DOBROVOLNÍCI
Naše služby by nebyly kompletní bez obětavé pomoci dobrovolníků. V roce 2015
se dobrovolníci zapojili do projektů humanitární pomoci jako koledníci a vedoucí
skupin Tříkrálové sbírky i jako členové komise pro rozdělování pomoci. Pomáhali také
pravidelně jako doprovod zájemcům z řad obyvatel města na nedělní bohoslužby.
Dobrovolníci se zapojili do podzimní Národní potravinové sbírky ve Veselí nad Moravou ve spolupráci s obchodním domem Kaufland.
Akreditované dobrovolnictví je realizováno ve Stacionáři Toník, kam pravidelně dochází certifikovaná canisterapeutka. Dobrovolnice je pro uživatele této služby velkým přínosem a její činnost a přátelské chování psa Candyho se vždy setkává s radostnou odezvou uživatelů.

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.

Ekonomické údaje

výdej pomoci finanční i materiální 317 555,25 Kč
příjem pomoci finanční i materiální 358 304 Kč
Zůstatek 40 748,75 Kč v potravinové sbírce bude vydán do října 2016.
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Tříkrálová sbírka
„Abychom změnili svět, je třeba činit dobro těm, kteří nám to nemohou vrátit.“
Papež František

Kontakt

Kontakt: Kristina Komoňová, Tereza Hrachovská
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,
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 180
skupinek. Celkový vykoledovaný finanční výtěžek v oblasti působnosti Charity Veselí
nad Moravou v roce 2015 činil 845.618,- Kč.

Výnosy Tříkrálové sbírky
OBEC
Blatnice
Blatnička
Suchov
Nová Lhota
Lipov
Louka
Velká nad Veličkou
Javorník
Hrubá Vrbka
Malá Vrbka
Kuželov
Hroznová Lhota
Tasov
Žeraviny
Kozojídky
Tvarožná Lhota
Kněždub
Moravský Písek
Vnorovy
Veselí nad Moravou
Celkem
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VÝNOS
65.902,14.420,11.775,18.331,62.564,30.843,65.085,15.236,19.120,7.948,11.047,33.590,13.756,8360,17.318,24.241,30.961,45.864,127.398,221.384,-

845.618,-

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 2015 vykoledovali koledníci v oblasti působnosti Charity Veselí nad Moravou
celkem 845.618,- Kč a podíl na celostátním příjmu z DMS a dalších darů na konto
tříkrálové sbírky činil 15.079,19 Kč, celkem byl výnos naší Charity z tříkrálové sbírky
860.697,19- Kč.
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
Podpora služby občanská poradna
Podpora služby osobní asistence
Pořízení elektrických zvedáků
Podpora dětského domova Emanu
Podpora pečovatelské služby
Projekty Charity ČR
Humanitární pomoc v zahraničí
Projekty Arcidiecézní charity Olomouc
Režie sbírky
Krizový fond
Nouzový fond

150.000,16.000,30.000,7.000,50.000,50.000,82.123,10.000,104.081,37
43.034,71
86.069,72
129.104,57
43.034,43.034,72
17.213,94
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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

Kristina Komoňová, tel.: 731 626 081, Tereza Hrachovská, 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
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
Veselí nad Moravou
Lipov
Kněždub
Hroznová Lhota
Nová Lhota
Moravský Písek
Blatnice p. Sv. Antonínkem
Kuželov
Vnorovy
Velká nad Veličkou
Suchov
Celkem

Využití postní almužny

Výtěžek
31.396,3.597,3.300,17.322,5.044,5.100,3.997,3.513,2.513,1.366,7.068,84.216,-

Přímá pomoc rodinám v nouzi
Přímá pomoc osobám s postižením
Pomoc matkám s dětmi v tísni
Humanitární pomoc do zahraničí – Likvidace lepry
Pomoc osobám bez přístřeší
Humanitární pomoc do zahraničí – obvazy pro malomocné
Celkem
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45.000,5.000,9.216,9.000,7.000,9.000,84.216,-

Hospodaření Charity Veselí nad Moravou
V roce 2015 naše společnost poskytovala služby v činnosti hlavní: a to
A/ služby sociální: Pečovatelská služba, Osobní asistence, Stacionář Toník, Občanská
poradna, Fakultativní služby, Humanitární pomoc.
B/ služby zdravotnické: Ošetřovatelská služba a Hospicová péče (propojení služby
sociální, zdravotnické, spirituální).
Služby v činnosti vedlejší neboli hospodářské či doplňkové:
Půjčovna rehabilitačních, kompenzačních a zdravotnických pomůcek, Lékárna s výdejnou, pronajímali jsme byt a nebytové prostory v čase kdy nebyly zcela vytížené.
Investici na pořízení vstupní brány ve výši 115.434,- k areálu sídla naší společnosti
jsme realizovali díky dotaci. Tím se důstojně vyřešila funkčnost i estetická stránka
uzavření vjezdu i vchodu do areálu kolem kostela P. Marie, kterým můžou procházet
obyvatelé i návštěvníci našeho města.
Díky dobrému plánování a strategii hospodaření, s podporou Města Veselí nad Moravou, obcí ORP Veselí nad Moravou i Kyjova, Ministerstva práce a sociálních věcí,
Jihomoravského kraje a díky vlídným dárcům se nám podařilo úspěšně překlenout
zaváděný nový systém financování sociálních služeb.
Celkový objem nákladů za rok 2015 byl nepatrně nižší oproti roku 2014 (o 1%, tj.
32.472.312,85) a výnosů pak v roce 2015 vyšší oproti roku 2014 (o 2%, tj. 33.409.495.31).
Při zavedení úsporných opatření jsme u doplňkových a hospodářských aktivit vytvořili rezervu, která nám umožní realizovat rozšíření prostor pro rozvoj a růst naší společnosti, které nám výrazně chybí.
Svojí stabilitou, tradicí, nabídkou dobrých služeb a dobrou firemní kulturou je Charita Veselí nad Moravou důležitou organizací našeho regionu a přispívá k lepšímu
životu našich občanů.
Pavlína Jančaříková, ekonom Charity
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Přehled dalších aktivit Charity
Veselí nad Moravou
Tříkrálová sbírka

Leden
Proběhl 15. ročník Tříkrálové sbírky. Ve městě Veselí nad Moravou se do ní zapojilo
50 skupinek tříkrálových koledníků. Také letos se uskutečnil již podruhé tříkrálový
průvod městem.

Odměna pro tříkrálové koledníky

Únor
Tříkráloví koledníci měli možnost shlédnout rodinný film „Paddington“ v kině ve Veselí nad Moravou, jako odměnu za tříkrálové koledování.

Mezinárodní den dětí

Zaměstnanci 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 makových panenek 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.

Charitní pouť do Zlatých Hor

Červen
Krásné poutní místo v Jeseníku – Zlaté Hory, měli možnost navštívit pracovníci Charity za doprovodu pana kaplana Romana Vlka v rámci každoroční poutě. Po cestě navštívili také národní přírodní rezervaci Rejvíz a lázeňské městečko Karlova Studánka.

Mezinárodní den rodiny

Červen
Na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou se konal 2. 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.
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Den Charity

Září
Den Charity se slaví u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly 27. 9. Zaměstnanci
a dobrovolníci Charity ve stánku u obchodního domu Kaufland nabízeli propagační
materiály s popisem našich služeb a další drobnosti prezentující Charitu. Děti měli
radost z nafukovacích balónků s logem Charity. Zájemcům měřily zdravotní sestřičky
krevní tlak. Za všechny pracovníky a klienty Charity byla rovněž sloužena mše sv.,
kterou svým zpěvem a hudbou doprovodili pracovníci Charity.

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.

Beseda o paliativní a hospicové péči

Listopad
Beseda na téma: „Paliativní a hospicová péče v domácím prostředí pacientů a klientů“, která se uskutečnila na Panském dvoře v polovině listopadu a kterou uspořádala
Charita ve Veselí nad Moravou, se setkala s velkým ohlasem veřejnosti. Přednášející
MUDr. Anna Ondračková a paní Blažena Hanáková se podělili o zkušenosti s hospicovou péčí přímo ze své praxe. Službu poskytuje již několik let také naše Charita.

Národní potravinová sbírka

Listopad
Dne 21. 11. 2015 proběhla v Kauflandu Veselí nad Moravou Národní potravinová sbírka ve spolupráci s obchodním domem Kaufland, při které štědří dárci darovali 1062
kg potravin. Na sbírce se podíleli dobrovolníci Charity Veselí nad Moravou a výtěžek
sbírky byl přerozdělen potřebným lidem v našem regionu.

Mikulášské trhy

Prosinec
Začátkem prosince se uskutečnily na Bartolomějském náměstí tradiční Mikulášské
trhy. Tentokrát se jich zaměstnanci a dobrovolníci Charity zúčastnili jako postavy
ztvárňující svatého Mikuláše, anděly a čerty a tak zpříjemnili atmosféru těchto již tradičních trhů.
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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.
Základní škola Hutník ve Veselí nad Moravou v rámci školní akce „Vánoční (na)Ladění uspořádala prodejní výstavu výrobků dětí. Z výtěžku této akce byly nakoupeny
dárky pro seniory. Předání proběhlo těsně před vánočními svátky, kdy také někteří
uživatelé našich služeb převzali dárky přímo z rukou dětí, v doprovodu paní učitelky.
Pro všechny zúčastněné se jednalo o velmi silný a emotivní zážitek.

Aktivizační program v 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 obrázky pomocí ubrouskové techniky, jarní dekorace, mýdla, adventní věnce a jiné. V rámci aktivizačního
programu podáváme malé občerstvení, kávu, čaj, zákusek. Pro zájemce je také setkání příležitostí ke společné modlitbě.
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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 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 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.
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Seznam dárců
p. Jurásková, p. Přibyl, p. Macháňová, p. Palečková, p. Bílek, p. Fridrich, p. Prachmanová, p. Holková, p. Hlaváčová, p. Krepčíková, p. Studénková, p. Svinka, p. Ingrová, p.
Zakopalová, p. Kolaciová, p. Máčalíková, p. Absolon, p. Strouhal, p. Koutná, p. Potěšilová, p. Dobrušková, p. Horák, p. Mézl, p. Bukovský, Babinec Kozojídky, žáci Církevní
základní školy Veselí nad Moravou, DMA Praha, Faltus – sítotisk Kozojídky, DECRO
Bzenec, pracovníci Charity Veselí nad Moravou a ostatní anonymní dárci.

Podporují nás
Za dobrou spolupráci a finanční podporu v roce 2015 děkujeme:

Městům:

Vracov

Bzenec

Obcím:

Blatnice
pod sv. Ant.

Kněždub
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Blatnička

Kozojídky

Domanín

Kuželov

Hroznová
Lhota

Hrubá
Vrbka

Javorník

Lipov

Louka

Malá Vrbka

Moravský
Písek

Vnorovy

Suchov

Žeraviny

Syrovín

Tasov

Tvarožná
Lhota

Velká nad
Veličkou

Nová Lhota

Za mediální podporu a pomoc při propagaci děkujeme:

Spolupracují s námi :
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Spolupracující lékaři:

MUDr. Bartošová Jana, MUDr. Bělíková Vojtěška, MUDr. Benedíková Věra, MUDr.
Bezděková Eva, MUDr. Búřilová Pavlína, MUDr. Leopold Brychta, 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. Hasarová 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. Miškeřík Jan, MUDr. Míšová Eva, MUDr. Nenička
Zdenek, MUDr. Niklová Irena, MUDr. Ovečka Josef, MUDr. Pálenský Vítězslav, MUDr.
Pavlicová Yvona, MUDr. Pavlík Viktor, MUDr. Pazderková Lenka, MUDr. Růžička Pavel,
MUDr. Řičicová Jarmila, MUDr. Sedláček 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. Všetulová Alena, MUDr.
Vyoralová Jana, MUDr. Zemánková Ivana a RNDr. Vránová Jiřina - laboratorní diagnostika.

Závěrečné slovo
Sepsání výroční zprávy věnují pracovnice a pracovníci Charity dost času a energie.
Mají proto mnoho důvodů. Nejde jen o povinnost uloženou zákonem, snahu prezentovat svoji práci a ty, kteří ji provádějí v dobrém světle, ocenit dárce a podporovatele
charitního díla a poděkovat jim. Vedle těchto jistě vážných důvodů, zaměřených spíš
do uplynulého období má zpráva také aktuální a nadčasový rozměr. Má být hlasem,
který zve k následování, měla by nám pomoci vidět bídu a utrpení lidí kolem nás. Při
jejím čtení bychom si měli položit otázku, co já sám dělám pro ty, kteří se nacházejí
kolem mě, v mé rodině, bližším i vzdálenějším okolí. Dnes je potřeba konat dobro
a nečekat na zítřek. K tomu patří přijetí skutečnosti, že konat dobro znamená dát
kousek sebe, že to bolí a odměna nemusí přijít hned. Buďme si však naprosto jisti,
že přijde.
Dovolte mi proto, abych na samém konci zprávy zopakoval pozvání k pomoci, k odvaze vyjít ze sebe a dát kousek sebe samého bez ohledu na případný vděk či nevděk.
Petr Kolařík, ředitel Charity
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