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Úvodní slovo

Milí pracovníci a přátelé,

dostává se Vám do rukou výroční zpráva, ve které se dozvídáte o aktivitách 
veselské charity v uplynulém roce. Je třeba děkovat na prvním místě Bohu, ale 
pak také každému z Vás, že charita v našem městě nejen existuje, ale také fun-
guje a má dobré jméno mezi těmi, kterým každodenně poskytuje pomoc. Při 
návštěvách u nemocných sám mohu pozorovat jejich spokojenost a vděčnost 
za služby, které jim charita poskytuje.
Slovo charita je odvozeno od latinského slova caritas, to znamená láska. 
Nejedná se však o karikaturu lásky, kterou mnohdy vidíme ve světě kolem 
sebe, ale o lásku blíženskou, o lásku, která nikdy nehledá svůj vlastní pro-
spěch, ale vidí druhého člověka s jeho potřebami. Sv. otec Benedikt XVI. ve 
své encyklice Deus caritas est (Bůh je láska) píše: „Lásky bude vždy potřeba, 
a to i v té nejspravedlivější společnosti. Ten, kdo se chce zbavit lásky, směřuje 
k tomu, že se zbaví člověka jakožto člověka. Vždy bude existovat utrpení, kte-
ré volá po útěše a pomoci. Vždy bude existovat osamocenost. Vždy se budou 
vyskytovat také situace materiálního nedostatku, v nichž je nezbytná pomoc 
jako výraz konkrétní lásky k bližnímu“ (čl. 28). Právě to je úkolem charity. 
Zprostředkovat tuto Boží lásku lidem nemocným a trpícím, lidem, kteří se 
ocitli v nouzi. 
Jménem celého našeho farního společenství bych chtěl poděkovat Vám všem, 
kteří se podílíte na této službě lásky a zároveň vám popřát, abyste nikdy nebra-
li tuto službu jako pouhé zaměstnání, ale jako skutečné poslání. K tomu ať 
Vám všem žehná náš Pán. 

      P. Josef Rýznar, kaplan
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O nás

Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledá-
vat 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: 
 Marie Šimšíková
 Josef Kočiš 
 Bc. Radek Hořák
 Ing. Jaroslav Rambousek

Revizní komise: 
 MUDr. Eva Bezděková
 Mgr. Alena Vlasáková
 Marcela Těthalová
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Organizační schéma Charity Veselí nad Moravou
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Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)

Kontakt
Jana Žádníková, vrchní sestra
Telefon: 518 322 213 , mob. tel.: 608 860 479
E-mail: veselinm@charita.cz 

Příjem žádostí o péči
Po - Út 7:00 - 15:30
St 7:00 - 17:00
Čt - Pá 7:00 - 15:30 

Provoz nepřetržitý, 7 dní v týdnu po celý rok.
Žádosti o péči jsou přijímány kdykoliv v pracovní dny.

Personální zajištění služby    

pracovní zařazení fyzických osob přepočtený počet
Zdravotní sestra 8 7,97 úvazku
Zdravotní sestra na dohodu 4

Popis činnosti
Charitní ošetřovatelská péče je odborná zdravotní péče, kterou vždy indikuje 
praktický lékař nebo doporučuje lékař při propuštění z nemocnice nebo jiného 
zdravotnického zařízení.
Odbornou zdravotní péči poskytují kvalifi kované, registrované zdravotní sest-
ry s požadovaným vzděláním a dlouholetou praxí. Tato péče je plně hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění. Je určena pro všechny věkové kategorie 
občanů s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu, chronickým nemocem, 
postižení, po úrazech, operacích, s poruchami mobility a soběstačnosti a po 
propuštění z nemocničních zařízení.
Nemocným uživatelům zajišťujeme péči nepřetržitě, 7 dní v týdnu, po celý 
kalendářní rok.
Naše sestry dojíždí do domácností pacientů ve Veselí nad Moravou, Vnoro-
vech, Bzenci, Mor. Písku a přilehlých obcí, Blatnici, Suchově, Kozojídkách, 
Hr. Lhotě, Lipově a do dalších obcí Horňácka.
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Velkou výhodou je poskytování odborných zdravotních výkonů v přirozeném 
domácím prostředí pacientů. Nemocní se daleko lépe vyrovnávají s nemocí 
a snáší její průběh, získávají jistotu při běžných denních činnostech, zvládají 
sebeobsluhu, stávají se soběstačnými, stabilizuje se jejich fyzický i psychický 
zdravotní stav. A v neposlední řadě je to pocit bezpečí, který známé prostředí 
přináší. Ke každému pacientovi je přistupováno individuálně na základě jeho 
zdravotního stavu, potřeb a lékařem indikované péče. 
V roce 2007 využilo ošetřovatelské péče 365 pacientů, což je o 79 více než 
v roce 2006.

Nejčastější úkony sestry CHOS
- zajištění aplikace injekcí, inzulínu
- zajištění odběru biolog. materiálu (krev, moč, sputum, stolice)
- převazy dekubitů, operačních ran, bércových vředů
- ošetření stomií
- cévkování, očistné klyzma
- měření fyziologických funkcí
- zaučení rodinných příslušníků
- ošetřovatelská rehabilitace
- nácvik sebeobsluhy a soběstačnosti
- ošetřování chronicky nemocných
- hospicová péče (péče o umírající).
 
Zkušenosti z naší práce předáváme studentům středních a vysokých škol 
v rámci odborné praxe a ostatním pracovníkům domácí péče. V roce 2007 
naše zařízení umožnilo praxi 25ti studentům.
Na ošetřovatelskou službu navazuje pečovatelská služba a osobní asistence, 
které jsou součástí sociálních služeb našeho zařízení.
Pacientům a uživatelům služeb nabízíme zapůjčení rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek.
Všechny zdravotní sestry jsou zapojeny do programu celoživotního vzdělává-
ní a jejich znalosti a dovednosti jsou na vysoké profesionální úrovni.
Kolektiv 8 kmenových sester je posílen o 4 zdravotní sestry, které vypomáhají 
a zastupují v době dovolených a nemocí, aby bylo zajištěno poskytování péče 
bez přerušení a výpadků. 
Pracovní tým zdravotních sester (CHOS) je členem České asociace sester 
(ČAS).
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Statistické údaje
      Počet ošetřovatelských návštěv……………….....  20 383
      Počet ošetřovatelských výkonů……………....….. 33 811
      Počet pacientů v ošetřovatelské službě…………....... 365
      Počet spolupracujících lékařů……………...............…  23

Ekonomické údaje CHOS

Výnosy
Dotace - Jihomoravský kraj 105 000,-
Tržby z prodeje služeb - zdrav. pojišťovny 4 002 768,-
Tržby z prodeje služeb 24 075,-
Ostatní příjmy celkem, vč. náhrady škod 87 591,-
Výnosy celkem 4 219 434,-

Náklady

Spotřeba materiálu 552 510,-
Spotřeba energie 22 281,-
Spotřeba pohonných hmot 162 144,-
Ostatní služby vč. leasingu 401 104,-
Opravy a udržování 169 530,-
Cestovné 9 524,-
Placené nájemné 8 184,-
Výdaje na stravování 34 164,-
Daně a poplatky 6 826,-
Ostatní provozní náklady 89 844,-
Materiál, energie a služby celkem 1 456 111,-
Odpisy 89 013,-
Osobní náklady celkem 2 734 824,-
Náklady celkem 4 279 948,-
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Charitní pečovatelská služba (CHPS)

Kontakt
Marie Štípská, vedoucí peč. služby 
Telefon: 518 322 213, mob. tel.: 739 524 367
E-mail: veselinm@charita.cz

Marcela Maňáková, vedoucí střediska peč. služby v Lipově
Telefon: 518 338 099

Věra Habartová, vedoucí střediska peč. služby ve Velké n. Veličkou
Telefon: 518 329 091

Provozní doba 
Středisko pečovatelské služby Veselí nad Moravou
nepřetržitá, 7 dní v týdnu po celý rok
Žádosti o péči jsou přijímány:   Po - Pá  9:00 - 15:30
                                                    St           9:00 - 17:00

Středisko pečovatelské služby Lipov
nepřetržitá, 7 dní v týdnu po celý rok
Žádosti o péči jsou přijímány:   Po - Pá  7:00 - 15:30

Středisko pečovatelské služby Velká nad Veličkou
nepřetržitá, 7 dní v týdnu po celý rok
Žádosti o péči jsou přijímány:   Po - Pá  7:00 - 15:30

Personální zajištění služby 

pracovní zařazení fyzických osob přepočtený počet
Pečovatelka 22 17,26 úvazku
Pomocná pečovatelka 1 0,5 úvazku
Sociální pracovník 1 0,1 úvazku

 
Popis činnosti
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 



- 11 -

postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické oso-
by. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních 
sociálních služeb vyjmenované úkony.

Základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní činnosti:
a) pomoc s péčí o vlasy – střihání, holení
b) pedikúra
c) masáže
d) přeprava uživatelů vozem poskytovatele
e) odvoz a montáž pomůcek
f) dohled nad nemocným
g) dohled nad dodržováním léčebného režimu.

Služba je poskytována v domácnostech uživatelů ve Veselí nad Moravou 
a okolních obcích: Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnička, Bzenec, 
Domanín, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Javorník, Kněždub, Kozojídky, 
Kuželov, Lipov, Louka, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota, Suchov, 
Syrovín, Tasov, Těmice, Velká nad Veličkou, Vnorovy, Žeravice a Žeraviny.

Poslání
Posláním charitní pečovatelské služby je zabezpečit svým uživatelům prak-
tickou biologickou, psychologickou, sociální a spirituální pomoc pro setrvání 
v přirozeném domácím prostředí.

Cíl 
Cílem pečovatelské služby je:
- individuální aktivizace uživatele za účelem udržení nebo zlepšení soběstač-

nosti a samostatnosti
- poskytnutí kvalitní služby v domácím prostředí uživatele
- kompenzace snížené soběstačnosti a sebeobsluhy
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- udržení a zachování sociálních vazeb uživatele a vlastního životního stylu
- pomoc uživatelům při prosazování a informování o jejich právech a způso-

bech jejich uplatnění
- oddálení umístění uživatelů v sociálních ústavech a umožnění žít co nejdéle 

ve svých domácnostech
- snížení zatížení rodinných příslušníků
- dosažení stanovených individuálních plánů u našich uživatelů a tím uspoko-

jení a naplnění jejich potřeb.  

Cílová skupina 
Cílovou skupinou CHPS jsou osoby se sníženou nebo úplnou ztrátou sobě-
stačnosti v základních životních dovednostech, které žijí ve své domácnosti 
a jsou odkázány na pomoc a péči jiné fyzické osoby.
Jsou to především:
- senioři
- zdravotně handicapované osoby
- rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Změny v poskytování služby v r. 2007
V lednu 2007 vešel v platnost nový Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 
a systém naší pečovatelské služby prošel od tohoto data velkými změnami. 
Bylo nutno naši službu zaregistrovat na Jihomoravském kraji a vystavit všem 
uživatelům nové smlouvy na pečovatelskou službu, které jsou v souladu s tím-
to zákonem. Také cena služby se výrazně navýšila v souvislosti se zvýšením 
příspěvků na péči. Stát vyplácí tyto příspěvky přímo občanům se sníženou 
nebo úplnou ztrátou soběstačnosti, závislých na péči a pomoci jiné fyzické 
osoby a zároveň snížil neziskovým organizacím vyplácení dotací na sociální 
služby.  Zákon umožňoval vybírat od uživatelů až 85,- Kč za jednu hodinu 
služby. Naše pečovatelská služba po celý rok 2007 účtovala 80,- Kč za hodinu 
poskytování základních výkonů dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.
Od obce Lipov jsme od 1. 1. 2007 převzali provozování pečovatelské služby 
v Domě s pečovatelskou službou v obci Lipov a okolních obcích. Výkony pro-
váděly 3 pečovatelky, které byly kmenovými pracovnicemi sociální služby.
Současně jsme uzavřeli v průběhu roku nové smlouvy o poskytování péče se 
148 uživateli.
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1. května 2007 jsme po dohodě s vedením obce Velká nad Veličkou rozší-
řili naši činnost o provozování pečovatelské služby ve Velké nad Veličkou 
v Domě s pečovatelskou službou a okolních obcích (Kuželov, Malá a Hrubá 
Vrbka, Javorník, Nová Lhota). Sociální služby pro 86 uživatelů zajišťovaly 
4 pečovatelky, které jsou původními pracovnicemi Domu s pečovatelskou 
službou.
V prostorech střediska Velká nad Veličkou je i provozovna prádelny. 
Všechny pracovnice pečovatelské služby naplnily požadavky na vzdělání dle 
zákona a nadále se vzdělávají v sociální oblasti, účastní se kurzů a navštěvují 
odborné semináře. Společně se sociální pracovnicí se celý tým podílí na tvor-
bě standardů kvality sociálních služeb.
Vzhledem ke zvýšenému zájmu o poskytování pečovatelské služby ze strany 
uživatelů ve dnech pracovního volna a v odpoledních a večerních hodinách, 
jsme navýšili počet pracovníků při večerních a víkendových službách.

Další údaje
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komu-
nitního plánu) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.
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Statistické údaje
V roce 2007 byl celkový počet uživatelů CHPS ............. 608
Celkový počet výkonů v roce 2007 ............................. 78 728
Uvedené údaje jsou za všechna tři střediska (Veselí nad Moravou, Velká nad 
Veličkou, Lipov).

Ekonomické údaje CHPS

Výnosy
Dotace MPSV 2 050 000,-
Dotace - Jihomoravský kraj 640 000,-
Dotace - MVČR 5 000,-
Dotace - Město Veselí nad Moravou 315 000,-
Dotace - Obec Vnorovy 67 000,-
Dotace - Obec Lipov 100 000,-
Dotace - Obec Velká nad Veličkou 400 000,-
Dotace od ostatních obcí 15 000,-
Tržby z prodeje služeb - zapůjčení pomůcek 6 252,-
Tržby z prodeje služeb - uživatelé 1 838 309,-
Tržby z prodeje služeb - Obec Hr. Lhota 24 000,-
Ostatní příjmy celkem, vč. náhrady škod 69 170,-
Výnosy celkem 5 529 731,-

Náklady
Spotřeba materiálu 136 973,-
Spotřeba energie 46 944,-
Spotřeba pohonných hmot 175 458,-
Ostatní služby 303 428,-
Opravy a udržování 83 945,-
Cestovné 24 310,-
Výdaje na stravování 70 883,-
Daně a poplatky 13 589,-
Ostatní provozní náklady 59 414,-
Materiál, energie a služby celkem 914 944,-
Odpisy 133 161,-
Osobní náklady celkem 4 798 670,-
Náklady celkem 5 846 775,-
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Regionální půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Kontakt
Markéta Řičicová, vedoucí půjčovny
Telefon: 518 322 213
E-mail: veselinm@charita.cz 

Provozní doba       
 Po - Pá  7:00 - 15:30  
        St   7:00 - 17:00

Personální zajištění služby

pracovní zařazení fyzických osob přepočtený počet
Vedoucí skladu 1 0,15 úvazku

Popis činnosti
Zapůjčování pomůcek je využíváno nejen uživateli osobní asistence, ošetřo-
vatelské a pečovatelské služby, ale i širokou veřejností. 
Snažíme se vyjít v maximální míře vstříc požadavkům a individuálním potře-
bám jednotlivých zájemců. Poradíme, doporučíme  a ochotně předvedeme 
obsluhu, funkčnost a využití jednotlivých pomůcek.
K nejčastěji půjčovaným pomůckám patří elektrické a mechanické polohovací 
lůžka, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, chodítka,  WC židle, nástav-
ce na WC, sedačky do vany i na vanu, franc. hole, podpažní berle, hrazdy 
a schůdky.
V roce 2007 si zapůjčilo pomůcky celkem 261 osob.
 
Do půjčovny jsme v průběhu roku dokupovali podle potřeb a požadavků 
zájemců a našich fi nančních možností nové pomůcky.
Peníze na nákup nového vybavení jsme získávali z dotací MZČR, Jihomorav-
ského kraje, Tříkrálové sbírky a tržeb za zapůjčené pomůcky.



- 16 -

Ekonomické údaje Regionální půjčovny kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek

Výnosy
Ostatní příjmy - dotace MZ ČR 40 000,-
Ostatní příjmy - Tříkrálová sbírka 50 000,-
Ostatní příjmy - tržby z prodeje služeb 230 350,-
Ostatní provozní výnosy 10 000,-
Výnosy celkem 330 350,-

Náklady
Spotřeba ostatního materiálu 279 237,-
Ostatní služby 2 578,-
Materiál, energie a služby celkem 281 815,-
Osobní náklady celkem 53 848,-
Náklady celkem 335 663,-



- 17 -

Osobní asistence - asistenční služba

Kontakt
Marie Štípská, vedoucí osobní asistence
Telefon: 518 322 213
mob. tel.: 739 524 367
E-mail: veselinm@charita.cz

Příjem žádostí o péči                    
Po - Pá  7:00 - 15:30

             St           9:00 - 17:00
Služba je poskytována
nepřetržitě.

Personální zajištění služby
pracovní zařazení fyzických osob přepočtený počet
Osobní asistent 4 0,6 úvazku
Sociální pracovník 1 0,1 úvazku

Popis činnosti
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se 
poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při 
činnostech, které osoba potřebuje.

Základní činnosti:
a)  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b)  pomoc při osobní hygieně
c)  pomoc při zajištění stravy
d)  pomoc při zajištění chodu domácnosti
e)  výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
f)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
g)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.
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Fakultativní činnosti:
a)  přeprava osob podle jejich požadavků osobním vozem provozovaným 

poskytovatelem
b)  dohled nad nemocným.
Osobní asistence se realizuje především v přirozeném prostředí jako je domác-
nost uživatele, okolí domu, veřejná místa (na jejichž návštěvy je zvyklý), rodi-
na, společnost, u školní asistence škola apod.
Osobní asistent podporuje nezávislost a samostatnost uživatele, nedělá nic, 
co může uživatel zvládnout sám, nerozhoduje za něj, pouze poskytuje rady 
a ukazuje různá řešení nesnází.  

Poslání 
Posláním asistenční služby je umožnit handicapovanému uživateli, který se 
ocitl v nepříznivé sociální situaci, zabezpečovat a uspokojovat základní život-
ní potřeby ať už na bázi fyzické, psychosociální nebo spirituální. U dospělého 
uživatele jde o rozvoj soběstačnosti a možnosti zachovat vlastní životní styl. 
U školní asistence se jedná o umožnění osobního rozvoje, vzdělání, začlenění 
do společnosti vrstevníků a získání sociálních dovedností a vztahů.

Cíl 
Cílem služby je dopomoci osobám se sníženou soběstačností žít svůj život 
co nejkvalitněji ve svém přirozeném domácím prostředí k udržení a rozvoji 
sociálních vazeb, vztahů, vlastního životního stylu a vzdělávání uživatelů. Jde 
o aktivizační a stimulační práci s uživatelem.

Cílová skupina 
Cílovou skupinu tvoří děti, senioři či osoby s tělesným, zrakovým, slucho-
vým, mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním handicapem.

Změny v poskytování služby v r. 2007
V lednu 2007 vešel v platnost nový Zákon o sociálních službách č. 108/2006 
Sb. a systém naší osobní asistence prošel od tohoto data velkými změnami. 
Bylo nutno naši službu zaregistrovat na Jihomoravském kraji a vystavit všem 
uživatelům nové smlouvy na osobní asistenci, které jsou v souladu s tímto 
zákonem. Také cena služby se výrazně navýšila v souvislosti se zvýšením pří-
spěvků na péči. Stát vyplácí tyto příspěvky přímo občanům se sníženou ztrátou 
soběstačnosti, závislých na péči a pomoci jiné fyzické osoby a zároveň snížil 
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neziskovým organizacím vyplácení dotací na sociální služby. Zákon umož-
ňoval vybírat od uživatelů až 85,- Kč za jednu hodinu služby. Naše asistenční 
služba po celý rok 2007 účtovala 80,- Kč za hodinu poskytování základních 
výkonů dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Další údaje
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komu-
nitního plánu) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.
Pracovníci osobní asistence splňují nároky na požadované vzdělání dle zákona. 
Pracují na standardech kvality sociálních služeb, účastní se setkávání posky-
tovatelů služeb osobní asistence v rámci olomoucké diecéze. Seznamují se 
s novinkami v oblasti poskytování služby, aktivně se podílí na řešení vznik-
lých situací a individuálně přistupují k uživatelům služeb a jejich příbuzným.

Statistické údaje
Během roku 2007 využilo služby osobní asistence 18 uživatelů. 
Z toho 15 dospělých a 3 děti. Celkem bylo provedeno 3 344 výkonů.

Ekonomické údaje Osobní asistence

Výnosy
Dotace - Jihomoravský kraj 39 000,-
Dotace - MPSV 186 000,-
Dotace - Město Veselí nad Moravou 10 000,-
Ostatní příjmy - tržby z prodeje služeb 49 486,-
Výnosy celkem 284 486,-

Náklady
Spotřeba materiálu 38 247,-
Spotřeba pohonných hmot 7 577,-
Ostatní služby vč. leasingu 45 725,-
Opravy a udržování 5 391,-
Cestovné 292,-
Daně a poplatky 290,-
Ostatní provozní náklady 1 472,-
Osobní náklady celkem 228 415,-
Náklady celkem 327 409,-
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Občanská poradna

Kontakt
Mgr. Lenka Koleňáková, vedoucí poradny
Telefon: 518 326 227
E-mail: poradna.veselinm@caritas.cz 

Provozní doba
Po 7:00 - 17:00 
Út 7:00 - 15:30
St 7:00 - 16:30
Čt 7:00 - 15:30
Pá 7:00 - 13:00 
Konzultace pro uživatele
Po 9:00 - 11:00   13:00 - 17:00
Út 9:00 - 11:00   13:00 - 15:00
St 9:00 - 11:00   13:00 - 16:00
Čt 9:00 - 11:00   13:00 - 15:00
Pá 9:00 - 11:00 

Poskytování služby a následné stanovení návštěvních hodin Občanské porad-
ny je koncipováno tak, aby vyhovovalo potřebám uživatelů a jejich časovým 
možnostem. Jedná se o odpolední provoz Občanské poradny pro pracující 
uživatele, prodloužení návštěvních hodin, tzv. dlouhé pracovní dny. Poradce 
pružně reaguje na potřeby uživatelů a vychází jim vstříc.

Personální zajištění služby

pracovní zařazení fyzických osob přepočtený počet
Sociální pracovník 2 0,8 úvazku
Sociální pracovník - dobrovolník 1

Popis činnosti
Občanská poradna:
- se zaměřuje na poskytnutí poradenství, které by uživateli přispělo k co 

nejrychlejšímu a nejefektnějšímu vyřešení jeho problému
- pomáhá při orientaci v problému a hledání řešení
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- nabízí poradenství (právní, sociální, zdravotní, praktické – otázky bydlení, 
hospodaření, vzdělání, práce), podporu uživatelů k jejich lepší informova-
nosti, znalosti jejich práv, možností a povinností. 

Občanská poradna je institucí, která nemůže ani nechce nahrazovat odbornou 
práci profesionálních právníků. Občanská poradna nezastupuje uživatele při 
soudních sporech a neřeší komerční záležitosti. Nejedná se také o psycholo-
gickou, manželskou poradnu, či advokátní kancelář. Může Vám však pomoci 
se v problému lépe orientovat a poskytnout odkazy na potřebné instituce, nebo 
Vaše záležitosti společnou cestou zcela vyřešit.
Poskytování služeb je možné osobním kontaktem přímo v poradně, telefonic-
ky, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. 

Poslání
Posláním Občanské poradny Charity Veselí nad Moravou je poskytování 
poradenství, podpory a vedení lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situ-
aci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí 
(rodina, přátelé).

Cíl 
Hlavním cílem zařízení je pomoci lidem, kteří se dostali do nepříznivé 
životní situace vyřešit jejich problém prostřednictvím poskytováním bez-
platných, nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací a případné 
další pomoci.

Cílová skupina
Osoby starší 15 let, které se dostaly do nepříznivé sociální situace (řeší byto-
vé, manželské, partnerské, vztahové či fi nanční potíže), kterou nejsou schopni 
řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí.

Další údaje
V roce 2007 se změnou zákona o sociálních službách došlo k navýšení počtu 
uživatelů. Mezi hlavní důvody zvýšeného zájmu o odborné poradenství patří 
právě oblast sociálního zákona. 
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komu-
nitního plánu) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.
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Statistické údaje
Počet kontaktů uživatelů v roce ........................................ 350
Počet intervencí* ............................................................... 511
* každý započatý 30ti minutový rozhovor

Ekonomické údaje Občanské poradny

Výnosy
Dotace - MPSV 256 000,-
Dotace - MV ČR 4 000,-
Dotace - Jihomoravský kraj 46 000,-
Dotace - Veselí nad Moravou 30 000,-
Výnosy celkem 336 000,-

Náklady
Spotřeba materiálu 57 364,-
Cestovné 8 713,-
Ostatní služby (např. spoje atd.) 14 809,-
Ostatní provozní náklady 3 265,-
Materiál, energie a služby celkem 84 151,-
Opravy a udržování 1 999,-
Spotřeba pohonných hmot 182,-
Osobní náklady celkem 283 873,-
Náklady celkem 370 205,-
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Toník - denní stacionář

Kontakt
Marcela Tomečková, vedoucí stacionáře
Adresa: Kollárova 1235, Veselí nad Mor.   
Telefon:     518 322 390
E-mail:  stacionar.tonik@caritas.cz

Provozní doba
Po - Pá  8:00 - 14:00

Personální zajištění služby

pracovní zařazení fyzických osob přepočtený počet
Pečovatelka, vychovatelka 3 2,47 úvazku
Sociální pracovník 1 0,1 úvazku
Speciální pedagog - pracovník MŠ a ZŠ Kollárova 

Popis činnosti
Stacionář Toník působí jako denní stacionář. Služba je určena pro rodiny, které 
o svého blízkého s postižením pečují doma.
Uživatelům středisko nabízí stimulační prostředí a péči školeného personá-
lu. Uživatelé sociálních služeb zde absolvují různé výchovné, vzdělávací 
a aktivizační činnosti. Učí se komunikaci, sebeobsluze, základním hygienic-
kým návykům, rozvíjet a využívat své schopnosti dle stupně jejich postižení. 
Během dne jsou uživatelé zapojováni do nejrůznějších aktivit jako např. čin-
nosti s prvky muzikoterapie (zpívání, rytmizace), ergoterapie (výtvarná a pra-
covní výchova), aromaterapie (čichové podněty), bazální stimulace (masáže, 
polohování - základní stimulace), canisterapie (terapie pomocí psa), rehabili-
tační tělocvik. Ke každému uživateli je přistupováno individuálně dle stupně 
postižení a jeho aktuálního zdravotního stavu. Každý uživatel má vypracován 
individuální plán.
Uživatelé školou povinní zde absolvují povinnou školní docházku ve spolu-
práci s Mateřskou a základní školou (dříve speciální školou), Kollárova 1045, 
Veselí nad Moravou. Starší uživatelé jsou zapojováni do všech činností sta-
cionáře. Spolupracujeme současně se Speciálním pedagogickým centrem 
v Kyjově. 
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Stacionář navštěvuje 10 uživatelů z Veselí nad Moravou a blízkého okolí. 
Středisko je otevřeno v pracovní dny pondělí až pátek od 8.00 do 14.00 hod. 
Dopravu uživatelů zajišťují rodiny vlastními silami nebo asistenční služba 
Charity Veselí nad Moravou. 
V roce 2007 jsme uskutečnili řadu akcí, např. grilování na zahradě, výlet na 
hřiště do Hájku, Den dětí, připomínku sv. Mikuláše, vánoční besídku, karne-
val, oslavu sv. Antonína.
Zúčastnili jsme se hudební přehlídky Ahoj písničko.
V uplynulém roce jsme stacionář vybavili dalšími rehabilitačními a kompen-
začními pomůckami (např. 2x invalidní vozík, 1x rehabilitační kočárek, polo-
hovací lůžko, přebalovací lůžko) a nábytkem do třídy. 

Cíl
Cílem stacionáře Toník je pomoc osobám s vysokou mírou zdravotního nebo 
kombinovaného postižení vést kvalitnější a důstojnější život a také poskyto-
vání respitní (úlevové) péče jejich rodinám.

Cílová skupina
Osoby starší 8 let (děti, mladiství, dospělí), které mají mentální, zdravotní nebo 
kombinované postižení a mají trvalé bydliště ve Veselí nad Moravou a obcích 
v okruhu asi 20 km od Veselí nad Moravou. Z hlediska lékařské diagnostiky se 
u uživatelů vyskytují různé stupně mentální retardace a další diagnózy: dětská 
mozková obrna, Downův syndrom, autismus, hydrocefalus, smyslové vady, 
poruchy učení a poruchy chování.

Změny v poskytování služby v r. 2007
V lednu 2007 vešel v platnost nový Zákon o sociálních službách č. 108/2006 
Sb. a systém stacionáře prošel od tohoto data velkými změnami. 
Bylo nutno naši službu zaregistrovat na Jihomoravském kraji a vystavit všem 
uživatelům nové smlouvy, které jsou v souladu s tímto zákonem. Také cena 
služby se výrazně navýšila v souvislosti se zvýšením příspěvků na péči. Stát 
vyplácí tyto příspěvky přímo občanům se sníženou nebo úplnou ztrátou sobě-
stačnosti, závislých na péči a pomoci jiné fyzické osoby a zároveň snížil nezis-
kovým organizacím vyplácení dotací na sociální služby. Zákon umožňoval 
vybírat od uživatelů až 85,- Kč za jednu hodinu služby. Naše zařízení po celý 
rok 2007 účtovalo 60,- Kč za hodinu, maximálně však 240,- Kč za celý den 
poskytování služby.
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Další údaje
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komu-
nitního plánu) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.
V roce 2007 umožnil stacionář praxi několika studentům. 
Členové pracovního týmu se podílejí na tvorbě standardů kvality sociálních 
služeb, seznamují se s novinkami v oblasti poskytované služby a průběžně se 
vzdělávají v sociální oblasti. 

Statistické údaje   
Počet uživatelů: 10
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Ekonomické údaje denního stacionáře - Toník

Výnosy
Dotace - MPSV 588 000,-
Dotace Jihomoravský kraj 81 000,-
Dotace - Město Veselí nad Moravou 50 000,-
Církevní sbírky - Tříkrálová 49 698,-
Přijaté příspěvky 2 000,-
Příjmy za služby 238 241,-
Výnosy celkem 1 008 939,-

Náklady
Spotřeba materiálu 294 298,-
Spotřeba energie 30 035,-
Ostatní služby 30 934,-
Placené nájemné 4 358,-
Opravy a udržování 2 400,-
Cestovné 3 148,-
Daně a poplatky 1 340,-
Ostatní provozní náklady 3 377,-
Materiál, energie a služby celkem 369 890,-
Odpisy 51 755,-
Osobní náklady celkem 627 134,-
Náklady celkem 1 048 779,-

Příprava k porodu a cvičení pro těhotné

Kontakt
Renata Chudíková
Adresa: Charita Veselí nad Moravou, Masarykova 136
Telefon: 605 056 873

Provozní doba
Po telefonické domluvě v pracovní dny.
Poslání
Pomoc rodičům očekávajícím narození dítěte.
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Popis činnosti
Službu nabízíme všem zájemcům, místním i mimoměstským.
Tato setkání mohou bezplatně navštěvovat manželé společně nebo maminka 
sama. Příprava probíhá podle zájmu rodičů.
Sezení se uskutečňuje cca 4x, popř. podle dohody. Nabídka kurzu je široká. 
Seznámí zájemkyně s průběhem těhotenství, porodními dobami, samotným 
porodem, kojením a dobou šestinedělí. Pod dohledem porodní asistentky se 
naučí prvním krůčkům péče o novorozence. Budoucí rodiče se tak mohou 
v předstihu připravit na narození miminka. Nabídka také obsahuje cvičení 
na žíněnkách a míčích, které je důležité pro zlepšení celkové tělesné kondi-
ce. Sestava cviků obsahuje i dechová cvičení, která jsou důležitá v průběhu 
porodu. Naším cílem je dosažení psychické pohody maminek a zmírnění obav 
z nadcházející události.
 
Počet uživatelů (účastníků kurzu) ................................ 14 žen

Humanitární pomoc a práce s dobrovolníky

Kontakt
Vladimíra Sečková
Telefon: 518 326 016

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

Cílová skupina
Osoby v nouzi. Nouze může být způsobena důsledkem mnoha příčin jako jsou 
nemoc, stáří, živelné katastrofy, nedostatečné zabezpečení základních život-
ních potřeb - výživy, ošacení, bydlení. Může souviset se sociálním znevýhod-
něním pro dlouhodobou nezaměstnanost, atd.
Pro všechny tyto situace je charakteristické, že je člověk již nedokáže řešit 
vlastními silami ani za pomoci své rodiny, místní komunity, atd. 
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Popis činnosti
V rámci tohoto projektu je poskytována pomoc několika skupinám uživatelů.
A) pomoc lidem bez přístřeší
Lidem bez přístřeší zásadně neposkytujeme žádnou přímou fi nanční pomoc. 
Mohou od nás obdržet pouze 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 jednot-
livého uživatele ve sledovaném roce. To znamená, že ji nelze bez vážného 
důvodu opakovaně využívat. Tím se bráníme jejímu zneužívání.
B) pomoc lidem v obtížné fi nanční a materiální situaci
Pomoc je poskytovaná lidem jak v územní působnosti Charity Veselí nad 
Moravou, tak v jiných regionech. Tato pomoc může mít podobu fi nanční 
i materiální. 
- pomoc lidem v územní působnosti Charity Veselí n. Mor. 
Pokud je pomoc poskytovaná Charitou Veselí nad Moravou uživatelům v její 
územní působnosti, probíhá následujícím způsobem. Sociální pracovník Cha-
rity Veselí nad Mor. shromáždí žádosti o pomoc a získá všechny dostupné 
informace, které předloží tříčlenné komisi pro využití prostředků z Tříkrálové 
sbírky. Ta žádost posoudí a navrhne výši příspěvku. Po schválení komisí Cha-
rity Veselí nad Moravou je s obdarovaným člověkem sepsána smlouva. Obda-
rovaný musí podrobně doložit způsob užití fi nančních prostředků v souladu 
s podepsanou smlouvou. Obdarovaný nedostává fi nanční hotovost, ale jsou 
za něj uhrazeny některé náklady: vybavení, materiál na opravy, úhrada strav-
ného, jednorázové zvýšené náklady spojené s narozením dítěte, vstupu dítěte 
do školy, s rozvodem rodičů či úmrtím jednoho z rodičů apod. Tato pomoc je 
fi nancována převážně z prostředků Tříkrálové sbírky (viz kapitola Tříkrálová 
sbírka).
- pomoc lidem mimo územní působnost Charity Veselí nad Mor.
Charita tuto pomoc nezajišťuje přímo, poskytuje na ni pouze fi nanční a mate-
riální prostředky, které za tímto účelem obdržela od dárců. Patří sem dary 
obětem zemětřesení, povodní a dalších živelných katastrof.

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 
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dítěte stanovený fi nanční obnos. Jeho výše se mění v závislosti na zemi, odkud 
dítě pochází, nejméně je to 5.000 Kč za rok. Setkáváme se i s případy, kdy se 
na sponzorování dítěte domluví např. pracovní kolektiv, společenství rodin či 
mládeže. Také zaměstnanci naší organizace sponzorují 1 chlapce a 1 dívku 
z Ukrajiny.

Ekonomické údaje Humanitární + ostatní činnosti

Výnosy
Dotace - MV ČR 4 000,-
Tržby z pronájmu 5 580,-
Přijaté příspěvky - Tříkrálová sbírka 15 090,-
Přijaté příspěvky - farní úřady 500,-
Přijaté příspěvky - sponzoři 1 500,-
Výnosy celkem 26 670,-

Náklady
Spotřeba materiálu 700,-
Spotřeba pohonných hmot 7,-
Ostatní služby vč. leasingu 11 407,-
Reprezentace 928,-
Dary 5 045,-
Pojištění dobrovolníků 3 300,-
Režijní náklady - Tříkrálová sbírka 15 523,-
Ostatní provozní náklady 433,-
Náklady celkem 37 343,-

Tabulka neobsahuje informace o pomoci z Tříkrálové sbírky a adopci na dálku.

Tříkrálová sbírka

Kontakt
Markéta Šivelová, asistentka tříkrálové sbírky
Telefon: 518 322 213

Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice, která má svůj původ 
ve středověku, kdy se ve městech a na vsích hrály hry o třech králích. Předsta-
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vení vyprávěla o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli poklonit naroze-
nému Ježíškovi v Betlémě a předali mu své dary - kadidlo, myrhu a zlato. 
První záznam o tříkrálové obchůzce v českých zemích se váže k letopočtu 
1668. Písmena K+M+B, která koledníci vyznačují posvěcenou křídou na dve-
ře domů, nejsou počáteční písmena tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara, 
ale zkratkou latinských slov požehnání: „Christus mansionem benedicat = 
Kristus ať požehná tomuto obydlí“.

Motto sbírky: „Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora 
charitního díla“.

Novodobá historie Tříkrálové sbírky začala v České republice v roce 2000, 
kdy proběhla poprvé na území olomoucké arcidiecéze. Původcem myšlenky 
na sbírku, která byla orientována na pomoc Charitě při realizaci jejích projek-
tů, byl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
V roce 2001 proběhla sbírka podle zadání České biskupské konference 
na celém území České republiky a setkala se s mimořádně příznivým ohlasem 
u veřejnosti.

Rok 
Vybráno v působ-

nosti Charity Veselí 
n. Mor. 

Počet skupinek
v oblasti působnos-

ti Charity
Veselí nad Mor.

Výnos v celé ČR

20001 372 899,- 53 4 621 119,-
2001 486 732,- 90 23 503 169,-
2002 563 490,- 104 32 218 105,-
2003 658 981,- 121 40 364 638,-
2004 665 747,- 137 43 239 672,-
2005 757 793,- 140 57 475 552,-
2006 660 594,- 152 52 411 995,-
2007 696 778,- 160 58 729 805,-

1 v roce 2000 proběhla sbírka jen v olomoucké arcidiecézi

Využití sbírky 2007
Výnos 696 778,- byl rozdělen:
5 %  humanitární pomoc do zahraničí - obětem v Darfúru
10 %  humanitární pomoc do zahraničí (Ukrajina, Haiti, Indie,…)
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15 %  projekty diecézního střediska Arcidiecézní charity
5 %  projekty Charity České republiky
5 %  krizový fond (pomoc projektům charit v olomoucké arcidiecézi v exis-

tenčním ohrožení)
5 %  režie sbírky
2 %  nouzový fond (pomoc lidem v nouzi přesahující možnosti jednotlivých 

charit)
53%  vybavení a podpora charitního díla Charity Veselí nad Moravou což 

představuje 369 292,- Kč a ty byly rozděleny takto: 

 140 000,- Kč přímá pomoc lidem v těžké životní situaci 
 6 000,- Kč pomoc lidem bez domova
 15 000,- Kč příspěvek Poradně pro ženy a dívky ve Veselí nad Mor.
 50 000,- Kč rehabilitační pomůcky
 55 000,- Kč stacionář Toník – nákup vybavení 
 103 292,- Kč humanitární pomoc do zahraničí Dárfúr

Další informace o tříkrálové sbírce lze nalézt na stránkách :
www.acho.caritas.cz , www.charita.cz

Všem co nejsrdečněji děkujeme za pomoc, projevenou ochotu stát se králem 
či vedoucím skupinky a za vstřícnost těm, kteří koledníky přivítali s otevřenou 
dlaní ve svých domovech. 



- 32 -

Dobrovolníci

Charita Veselí nad Moravou obdržela od Ministerstva vnitra ČR akreditaci 
v oblasti dobrovolnické služby. To znamená, že Charita může vysílat dob-
rovolníky na pomoc sociálně slabým a zdravotně postiženým na území své 
působnosti. V roce 2007 dobrovolníci pracovali v pečovatelské službě, osobní 
asistenci, v občanské poradně, při realizaci projektů humanitární pomoci i při 
údržbě okolí charitního domu.
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Prádelna

Kontakt
Věra Habartová, vedoucí prádelny
Tel: 518 329 091
E-mail: veselinm@charita.cz 

Provozní doba
Po - Pá 7:00 - 15:30

Personální zajištění služby

pracovní zařazení fyzických osob přepočtený počet
Pradlena 2 0,5 úvazku

Popis činnosti
V květnu 2007 jsme otevřeli v budově DPS ve Velké nad Veličkou veřejnou 
prádelnu. Pereme zde prádlo nejen uživatelům pečovatelské služby, ale i pro 
širokou veřejnost za sazby dle platného ceníku, který je umístěn na interneto-
vých stránkách Charity Veselí nad Moravou.

Ekonomické údaje prádelny

Výnosy
Tržby z prodeje služeb 49 461,-
Výnosy celkem 49 461,-

  Náklady
Spotřeba materiálu 1 416,-
Ostatní služby 37,-
Daně a poplatky 1 190,-
Osobní náklady celkem 47 025,-
Náklady celkem 49 668,-
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Lékárna sv. Lukáše

Kontakt
Mgr. Marie Pavlíková, vedoucí lékárny
Tel., fax:  518 324 600
E-mail: lekarna.veselinm@caritas.cz

Provozní doba
Po - Pá 7:30 - 17:30
So 8:00 - 11:00

Personální zajištění služby

pracovní zařazení fyzických osob přepočtený počet
Lékárník 4 2,77 úvazku
Laborant 3 2,33 úvazku
Sanitár 3 2,03 úvazku

Popis činnosti 
Lékárna poskytuje standardní lékárenské služby, tj. výdej a prodej léků a zdra-
votnických potřeb. Vede široký sortiment dětských přípravků, zdravotní obuvi, 
léčivé kosmetiky a potravinových doplňků. Poskytuje odborné poradenství.

Výdejna léků sv. Alžběty

Kontakt
PharmDr. Jana Rolencová, zástupkyně vedoucí výdejny
Adresa: Hlavní 680, Vnorovy, 696 61
Tel.: 518 328 398

Provozní doba
Po - St 8.00 - 16.00
Čt  8.00 - 17.30
Pá  8.00 - 14.00
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Personální zajištění služby

pracovní zařazení fyzických osob přepočtený počet
Lékárník 2 0,41 úvazku
Sanitár - dohoda 1 0,1 úvazku

Popis činnosti
Výdejna je odloučeným pracovištěm lékárny sv. Lukáše. Vydáváme zde léky 
na recepty, prodáváme léky, léčiva, zdravotnické potřeby, zdravotnickou kos-
metiku, veterinární léky a poskytujeme odborné poradenství. Pouze připravo-
vaná léčiva vyrábíme a dovážíme z lékárny sv. Lukáše.

Lékárna sv. Lukáše musela ve své výdejně sv. Alžběty ve Vnorovech dočas-
ně přerušit provoz. Důvodem byl odchod Mgr. Lucie Rybecké na mateřskou 
dovolenou a ukončení pracovního poměru Mgr. Márie Paškové, která se vrá-
tila do místa svého bydliště. Za tyto kolegyně se nám podařilo najít náhradu 
a od 1. 9. 2007 je výdejna znovu otevřena.
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Ekonomické údaje lékárny sv. Lukáše a výdejny sv. Alžběty

Výnosy
Tržby za prodané zboží od zdravot. pojišťoven 11 592 510,-
Tržby za prodané zboží v hotovosti 13 289 646,-
Tržby za prodané zboží ostatní 173 677,-
Tržby z prodeje služeb 25,-
Ostatní příjmy celkem 2 753,-
Výnosy celkem 25 058 611,-

 
Náklady
Prodané zboží 20 085 134,-
Spotřeba materiálu 107 309,-
Spotřeba energie 84 517,-
Spotřeba pohonných hmot 5 812,-
Ostatní služby 192 124,-
Opravy a udržování 54 997,-
Cestovné 6 055,-
Výdaje na stravování 40 023,-
Daně a poplatky 8 990,-
Ostatní provozní náklady 347 439,-
Materiál, energie a služby celkem 20 932400,-
Odpisy 227 898,-
Osobní náklady celkem 2 828 946,-
Náklady celkem 23 989 244,-

Zisk lékárny byl použit na částečné krytí ztrát v hlavní (sociální) činnosti.
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Ostatní doplňková činnost

Ekonomické údaje

Výnosy
Tržby z prodeje služeb 16 000,-
Výnosy celkem 16 000,-

Náklady
Spotřeba materiálu 3 177,-
Spotřeba energie 1 541,-
Spotřeba pohonných hmot 1 409,-
Cestovné 235,-
Opravy a udržování 370,-
Placené nájemné 8 082,-
Ostatní služby 82,-
Ostatní provozní náklady 1 210,-
Osobní náklady celkem 11 118,-
Náklady celkem 27 224,-

Seznam dárců (soukromé osoby)

Strachota J., Pavka J., Vodný A., Studénková V., Trbola A., Dobešová A., Smiš-
tíková B., Kováčiková M., Kozumplík A., Kolařík P., Strouhal L., Potěšilová 
J., Šimšíková M., Minařík J., Ovčačíková M., Jakubčíková M., Kozumplíková 
D., Páčová A., Koutná M., Holasová M., Jagošová V., Daněčková B., Zigo J., 
Řičicová M., Randová M., Čevelík P.

Spolupráce s úřady a veřejností

Za dobrou spolupráci a fi nanční příspěvky děkujeme Jihomoravskému kraji, 
Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvu vnitra Čes-
ké republiky, Úřadu práce Hodonín, městu Veselí nad Moravou, obcím Vno-
rovy, Hroznová Lhota, Blatnice pod svatým Antonínkem, Velká nad Veličkou, 
Louka, Lipov a Mateřské a základní škole Kollárova ve Veselí nad Mora-
vou. Zvláštní poděkování patří duchovním správcům farních úřadů děkanátu 
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Veselí nad Moravou a Arcidiecézní charitě Olomouc. Dále všem spolupracu-
jícím lékařům, pracovníkům sociálního odboru, koledníkům tříkrálové sbírky 
a všem dobrovolným spolupracovníkům a dárcům. 

Poděkování

Milí příznivci Charity Veselí nad Moravou. Když se slavnou hollywoodskou 
herečkou Miou Farrow hovořil novinář z časopisu Newsweek o jejím nasa-
zení s kterým pomáhá obětem v Darfúru (Súdán) odpověděla: „Je nemožné, 
abych se vrátila ze Súdánu a poté co jsem držela v náručí tamní malé děti 
řekla, že se nedá nic dělat. Věděla jsem, že po svém návratu z Darfúru musím 
udělat všechno pro skončení utrpení, které jsem viděla a to proto, že jsem 
k tomu zavázána a mám k tomu nové pověření. Jsem svědek.“ 
Umění vidět lidské utrpení jako závazek k pomoci trpícím je schopnost, která 
spojuje všechny lidi, kteří se angažují v pomoci svým bližním. Děkuji Vám, 
že jste tuto schopnost nenechali ležet ladem a že jste se dokázali angažovat 
spolu s Charitou v pomoci bližním tísicero různými způsoby ať už jako dárci, 
dobrovolníci, spolupracovníci z řad státních a samosprávných institucí či jako 
zaměstnanci charity. Přeji Vám, ať Vaše schopnost vidět potřebného člověka 
přispívá k Vašemu osobnímu růstu a dosažení opravdové radosti a štěstí.

     Petr Kolařík, ředitel
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