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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
další rok činnos� Charity Veselí nad Moravou uplynul. Opět je sepisována
ročenka, v níž se dozvíme množství informací o činnos� veselské Charity.
I v tomto roce jste jistě při procházce městem mnohokrát potkávali charitní pracovníky, ať už pěší, na kolech či v autech. Toto přepravování není,
jak víme, jejich prvotním posláním, ale nutně patří k činnos� samé. To, co
je hlavní náplní Charity, činná láska vůči potřebným, se to�ž neobejde bez
cesty „za někým“ či cesty „s někým“, neobejde se bez návštěv a doprovázení.
A nemusí být vždy bez ob�ží. Jen vzpomeňme evangelijní příběh o přepadeném muži, jehož se ujme milosrdný Samaritán, ale až poté, co se kněz
a levita potřebnému člověku vyhnou, aby si nekomplikovali „svou cestu“.
Milosrdný Samaritán však přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho
líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na
svého soumara, dopravil do hos�nce a staral se o něho. Dokázal se na své
cestě zastavit a prokázat lásku.
Tuto téma�ku cesty můžeme ještě oboha�t známými verši Jaroslava Vrchlického: Za trochu lásky šel bych světa kraj, šel s hlavou odkrytou a šel bych
bosý, šel v ledu – ale v duši věčný máj, šel vichřicí – avšak slyšel zpívat kosy,
šel pouš� – a měl v srdci perly rosy...
K cestě, která vyjadřuje tu trochu lásky, mají pracovníci Charity denně příležitost, jednou v ledu, jindy vichřicí či pouš�. Přejme jim, ať je to vždy cesta,
která jim do duší vlévá věčný máj a do srdcí perly rosy. Láska nás to�ž činí
šťastnými a sdílení lásky nás těší.
Nám ostatním pak přejme onen soucit milosrdného Samaritána, jeho ochotu změnit svou cestu a připravenost pomoci svému bližnímu. Kéž jsme vždy
nablízku těm, kdo potřebují náš čas, naše síly, naši přítomnost.
P. Václav Foj�k
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O NÁS

Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat
potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi (Stanovy Arcidiecézní charity Olomouc).

Popis organizační struktury
Charita Veselí nad Moravou je složkou Arcidiecézní charity Olomouc. Diecézní
biskup jí udělil právní subjek�vitu dne 16. 5. 1991. Její činnost řídí ředitel.
K jeho závažným rozhodnu�m 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
Předsedkyně:
Mgr. Pavla Kebrlová

Členové:
Marie Šimšíková
Josef Kočiš
Ing. Radek Hořák

Revizní komise:
MUDr. Eva Bezděková
Mgr. Alena Vlasáková
Marcela Těthalová
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA
OrganizačníVeselí
struktura účetní
Charity
nadjednotky
Moravou
Diecézní biskup
ACHO
Charita Veselí nad Moravou
Ředitel
Ekonomický úsek
Vedoucí sociálních služeb a zdrav. projektů

Stacionář Toník
Občanská poradna
Osobní asistence
Regionální sklad pomůcek
Středisko Veselí nad Moravou
Pečovatelská služba

Středisko Velká nad Veličkou
Středisko Lipov

Domácí zdravotní péče - vedoucí domácí péče

Ošetřovatelská služba

Lékárna sv. Lukáše - vedoucí lékárny

Výdejna léků Vnorovy

Ostatní humanitární aktivity
Lidé v obtížných soc. situacích
Práce s dobrovolníky
Pronájem bytu
Poradenská činnost

CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ
SLUŽBA (CHOS)
Kontakt

Jana Žádníková, vedoucí ošetřovatelské služby
Telefon: 518 322 213 , mob. tel.: 608 860 479
E – mail: jana.zadnikova@veselinm.charita.cz

Provozní doba
Po – Út 7:00 – 15:30
St
7:00 – 17:00
Čt – Pá 7:00 – 15:30
Dostupnost péče 7 dní v týdnu po celý rok.
Žádos� o péči jsou přijímány kdykoliv v pracovní dny.

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči
Vedoucí pracovníci
Administra�vní pracovníci
Ostatní pracovníci
Celkem přepočtení pracovníci
Dohody – počet hodin

9,50
0,75
0,50
0,55
11,3
1300

Popis činnos�
Charitní ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče, kterou vždy indikuje
prak�cký lékař a poskytují kvaliﬁkované zdravotní sestry. Tato péče je plně
hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Spolupracujeme s 22 prak�ckými
lékaři.
Provoz zajišťujeme 7 dní v týdnu v průběhu celého roku včetně sobot, nedělí
a svátků. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně s ohledem k jeho
zdravotnímu stavu, potřebám a lékařem indikované péče.
Zdravotní sestry dojíždějí do domácnos� občanů ve Veselí nad Moravou,
Vnorovech, Bzenci, Moravském Písku, Domaníně, Syrovíně, Těmicích, Blatnici, Suchově, Kozojídkách, Žeravinách, Hr. Lhotě, Lipově, Louce, Tasově a do
dalších obcí Horňácka a poskytují odbornou zdravotní péči.
Prvořadým úkolem naši domácí zdravotní péče je poskytovat tuto službu
ve vlastním domácím prostředí pacientů. Známé prostředí je předpokladem
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k daleko lepší spolupráci, nemocní lépe snáší své zdravotní problémy a snaží
se, aby v rámci svých možnos� dosáhli určeného cíle. Pacien�, ale také rodinní
příslušníci, velmi ovlivňují průběh ošetřovatelské péče, kterou naše zdravotní
sestry provádí. Spolupráci s rodinou a prak�ckými lékaři klademe na první
místo. Pacien� jsou citliví a vnímaví k zájmu svých nejbližších i prak�ckých
lékařů o jejich po�že a potřeby. Uvědomují si, že už nejsou bez pomoci nebo
asistence druhé osoby schopni provádět běžné úkony denního života, které
jsou pro zdravého člověka samozřejmé. Oceňují nejen výsledky péče našich
pracovnic, zájem ze strany lékařů, ale často se stává, že blízcí lidé k sobě nachází cestu, lépe se chápou, rozumí si a snáze řeší ob�žné životní situace.
Je pro nás odměnou a oceněním sesterské práce, když pacient s naší pomocí
začne chodit, zhojí se mu defekty, zvládne sebeobslužné úkony, zamezíme
vzniku komplikací, nedochází ke zhoršení zdravotního stavu, zmírníme boles�
a po�že aplikací injekcí a infuzí nebo naučíme rodinné příslušníky péči o své
nejbližší. S pojišťovnami máme nasmlouván tzv. signální kód, který nás
opravňuje k vykazování výkonů a zvýšené frekvenci návštěv u onkologicky
nemocných pacientů. Ze zkušenos� víme, jak je pro pacienta důležité vlídné
a povzbudivé slovo, pohlazení nebo jen tak v �chos� strávená chvíle s někým
blízkým.
Víme, že pozornost a zájem je to nejmenší, co můžeme pro druhé udělat.
Chceme být tam, kde nás lidé potřebují, kde můžeme pomoci a být užiteční
nejen svou odborně provedenou prací, ale i lidským přístupem.
V roce 2011 byla poskytnuta ošetřovatelská péče 447 pacientům. Z toho
bylo 297 žen a 150 mužů. Počet ošetřovatelských návštěv byl sice nižší, ale
s časově náročnější péčí o pacienty a zvýšeným počtem výkonů.

Nejčastější úkony sestry CHOS
-

zajištění aplikace injekcí, inzulínu
zajištění odběrů biolog. materiálu (krve, moče, sputa, stolice)
převazy dekubitů, operačních ran, bércových vředů
ošetření stomií
cévkování, očistné klyzma
měření fyziologických funkcí
zaučení rodinných příslušníků
ošetřovatelská rehabilitace
nácvik sebeobsluhy a soběstačnos�, ak�vizace
ošetřování chronicky nemocných
hospicová péče (péče o umírající)
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Na ošetřovatelskou péči navazuje pečovatelská služba a osobní asistence,
které jsou nedílnou součás� sociálních služeb našeho zařízení. Pacien� a uživatelé mají možnost využít nabídky našeho regionálního skladu a zapůjčit si
kompenzační a rehabilitační pomůcky.
V průběhu celého roku předáváme zkušenos� z naší práce studentům středních a vysokých škol v rámci odborné praxe a ostatním pracovníkům domácí
péče. V roce 2011 možnos� praxe v zařízení Charity využili 4 studen�. Naše
zdravotní sestry se ak�vně zapojují do přednáškové činnos� na zdravotní škole
nebo na odborných konferencích pro zdravotní sestry a pečovatelky.
Všechny zdravotní sestry se celoživotně vzdělávají a jejich znalos� a dovednos� jsou na vysoké profesionální úrovni. V terénu pracují samostatně
bez odborného dohledu. Jejich zkušenos�, praxe, vědomos�, spolehlivost
a diskrétnost, jsou předpokladem k plnohodnotné spolupráci s prak�ckými
a odbornými lékaři.
Tak jako minulý rok i letos nám vypomáhaly 3 zdravotní sestry na dohodu,
které zastupují v době dovolených a nemocí, aby bylo zajištěno poskytování
péče bez přerušení a výpadků.

Sta�s�cké údaje
Počet ošetřovatelských výkonů ................................... 40 203
Počet ošetřovatelských návštěv................................... 24 395
Počet pacientů v ošetřovatelské službě ............................ 447
Počet spolupracujících lékařů ............................................. 22
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Ekonomické údaje CHOS
Výnosy
Tržby z prodeje služeb – zdrav. pojišťovny ................6213472
Tržby z prodeje služeb ................................................. 33625
Tržby z prodeje majetku ............................................. 103000
Náhrady škod................................................................ 21765
Přijaté příspěvky ........................................................... 11554
Výnosy celkem...................................................... 6383416
Náklady
Spotřeba materiálu .................................................... 247836
Spotřeba energie .......................................................... 41525
Spotřeba pohonných hmot ........................................ 202507
Ostatní služby vč. leasingu.......................................... 173372
Opravy a udržování..................................................... 148003
Cestovné ...................................................................... 27487
Reprezentace ................................................................. 2293
Výdaje na stravování .................................................... 39895
Daně a poplatky ........................................................... 26659
Ostatní provozní náklady .............................................. 94517
Odpisy ........................................................................ 254431
Osobní náklady celkem ............................................ 4681398
Náklady celkem .................................................... 5939923
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS)
Kontakt
Marie Š�pská, vedoucí peč. služby
Telefon: 518 322 213, mob. tel.: 739 524 367
E – mail: marie.s�pska@veselinm.charita.cz
Ivana Třináctá, koordinátorka střediska CHPS ve Veselí nad Moravou
Telefon: 518 322 213, mob. tel.: 608 155 143
Marcela Maňáková, koordinátorka střediska CHPS v Lipově
Telefon: 776 689 469, mob. tel.: 739 389 221
Věra Habartová, koordinátorka střediska CHPS ve Velké nad Veličkou
Telefon: 518 329 091, mob. tel.: 739 389 217

Provozní doba
Středisko pečovatelské služby Veselí nad Moravou
Služba je dostupná 7 dní v týdnu po celý rok.
Žádos� o péči jsou přijímány: Po – Út 7:00 – 15:30
St
7:00 – 17:00
Čt – Pá 7:00 – 15:30
Středisko pečovatelské služby Lipov
Služba je dostupná 7 dní v týdnu po celý rok.
Žádos� o péči jsou přijímány: Po – Pá 7:00 – 15:30
Středisko Pečovatelské služby Velká nad Veličkou
Služba je dostupná 7 dní v týdnu po celý rok.
Žádos� o péči jsou přijímány: Po – Pá 7:00 – 15:30

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči
Vedoucí pracovníci
Administra�vní pracovníci
Ostatní pracovníci
Celkem přepočtení pracovníci
Dohody – počet hodin

24,25
1,60
1,11
0,85
27,81
750
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Poslání CHPS
Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná v domácnostech
osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního pos�žení a dále rodinám s dětmi (trojčaty), jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Poskytováním pečovatelských výkonů sníženou sebeobsluhu uživatele,
s citlivým a lidským přístupem respektujeme jeho osobnost a individuální
potřeby. Současně usilujeme o to, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí.

Nabízíme následující pečovatelské úkony:
Základní činnos�:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu� podmínek pro osobní
hygienu
c) poskytnu� stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnos�
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Fakulta�vní činnos�:
a) pomoc s péčí o vlasy – stříhání, 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
h) odvoz do kostela a zpět – pro osoby z Veselí nad Moravou.
Služba je poskytována v domácnostech uživatelů ve Veselí nad Moravou
a okolních obcích, jsou to: 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, Tvarožná Lhota, Velká nad Veličkou, Vnorovy, a Žeraviny.
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Cíl
Cílem činnos� Charitní pečovatelské služby bylo zajis�t pomoc cílové skupině
uživatelů při činnostech, které nemohou vykonávat sami a to podle jejich
potřeb.
V roce 2011 bylo našim cílem:
- individuálně ak�vizovat uživatele za účelem udržet nebo zlepšit jeho
soběstačnost a samostatnost, zároveň zachovat jeho životní styl,
- umožnit uživateli žít po zbytek života ve svém domácím prostředí,
- zajis�t možnost duchovní podpory všem našim uživatelům,
- zajis�t kvalitní vzdělávání a podporu nezávislým odborníkem všem
pracovníkům charitní pečovatelské služby,
- zlepšit propagaci Charitní pečovatelské služby,

Cílová skupina
Cílovou skupinou CHPS jsou občané se sníženou nebo úplnou ztrátou soběstačnos� v základních životních dovednostech, kteří žijí ve svém přirozeném
prostředí a jsou odkázáni na péči jiné osoby.
Jsou to především:
- senioři (mladší 65-80 let, starší nad 80 let) se sníženou nebo úplnou
ztrátou soběstačnos�,
- osoby s chronickým onemocněním bez věkového omezení,
- osoby s tělesným, zdravotním a jiným zdravotním pos�žením bez
věkového omezení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou
na pomoci jiné osoby,
- rodiny s dětmi (trojčaty) do tří let věku dítěte.

Kapacita zařízení
Kapacita Charitní pečovatelské služby je stanovena počtem hodin strávených
péčí o uživatele. Pro rok 2011 je týdenní kapacita stanovena na 600 hodin
pečovatelské služby. Maximální doba péče u jednoho uživatele jsou 4 hodiny/1 den.
Okamžitá kapacita je vzhledem k počtu pracovníků stanovena na 24 uživatelů v momentálním časovém úseku.
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Změny v poskytování služby v r. 2011
Pečovatelská služba po celý rok dopomáhala lidem se sníženými schopnostmi, zejména v oblas� osobní péče a péče o domácnost. Na základě
smlouvy o poskytování pečovatelské služby, individuálních plánů a cílů, které
si uživatelé sami určili, docházeli kvaliﬁkovaní pečovatelé za nimi přímo do
jejich domácnos�. Zde jim pomáhali zvládat předem dohodnuté úkony, které by uživatelé této služby dělali sami, kdyby jim v tom nebránilo zdravotní
znevýhodnění.
Během celého roku jsme našim pracovníkům zajišťovali kvalitní vzdělávací
semináře, které vedly k prohloubení jejich odbornos� a zvýšení profesionálních přístupů v práci s uživateli. V průběhu roku měli naši pracovníci možnost
absolvovat odborné stáže v jiných charitních pečovatelských službách v rámci
naší diecéze, individuální supervizi a duchovní cvičení ve formě exercicií.
Byla pro nás velmi důležitá spolupráce s rodinnými příslušníky našich uživatelů, kteří se většinou ochotně a ak�vně podíleli na péči o své blízké.
Náš zavedený funkční systém spolupráce - uživatel – Charita – rodina
– lékaři – úřady, s nimiž probíhá výměna informací, umožnil rychle reagovat
na požadavky uživatele nebo změny jeho zdravotního stavu a tak zajis�t co
nejlepší péči v jeho domácím prostředí.
V tomto roce jsme nově mohli zprostředkovat uživatelům kontakt s pastoračním asistentem, který na požádání navš�vil uživatele v jeho domácnos�
a byl schopen mu poskytnout duchovní podporu. Tento pastorační asistent
byl také k dispozici našim pracovníkům CHPS.
Od dubna 2011 jsme přijali na pozici pečovatele nového pracovníka, který
byl velkou posilou dosavadního týmu pečovatelek, hlavně v ulehčení práce
při manipulaci s imobilními uživateli.
Dne 16. 6. 2011 došlo k rozšíření CHPS, a to nabídkou poskytování péče
obyvatelům obce Blatnice pod Sv. Antonínkem.
Koncem roku jsme provedli dotazníkové šetření a hodnocení individuálních
plánů našich uživatelů, které posloužilo ke zhodnocení spokojenos� s našimi
službami.
V průběhu roku jsme nemuseli řešit žádnou závažnou s�žnost. Požadavky,
podněty a připomínky našich uživatelů byly řešeny průběžně a opera�vně
k jejich spokojenos�.
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Další údaje
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního plánování) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.

Sta�s�cké údaje (za všechna střediska)
Celkový počet uživatelů CHPS .......................................... 373
Celkový počet výkonů ................................................ 155 734

Ekonomické údaje CHPS
Výnosy
Dotace MPSV ............................................................ 3566000
Dotace – Jihomoravský kraj ........................................ 809000
Dotace – obce a města ............................................... 913000
Tržby z prodeje služeb – zapůjčení pomůcek................29651
Tržby z prodeje služeb – uživatelé ............................3040449
Tržby z prodeje služeb – Obec Hr. Lhota ......................24000
Příspěvky ...................................................................... 42650
Tržby z prodeje majetku ............................................... 35500
Ostatní příjmy ................................................................. 5804
Výnosy celkem...................................................... 8466054
Náklady
Spotřeba materiálu .................................................... 215449
Spotřeba energie .......................................................... 64005
Spotřeba pohonných hmot ........................................ 349579
Ostatní služby vč. leasingu.......................................... 397303
Opravy a udržování....................................................... 97619
Reprezentace ................................................................. 3319
Cestovné ...................................................................... 37522
Výdaje na stravování .................................................... 90778
Daně a poplatky ........................................................... 42602
Odpisy .......................................................................... 33796
Ostatní provozní náklady .............................................. 60382
Zákonné opravné položky............................................. 12356
Osobní náklady celkem ............................................ 7171690
Náklady celkem .................................................... 8576400
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REGIONÁLNÍ PŮJČOVNA

KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK

Kontakt
Věra Bachanová, vedoucí půjčovny
Telefon: 518 322 213
E – mail: charita@veselinm.charita.cz

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

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči
Vedoucí pracovníci
Administra�vní pracovníci
Ostatní pracovníci
Celkem přepočtení pracovníci
Dohody – počet hodin

0,6
0,6
-

Popis činnos�
Mezi jednu z činnos� veselské Charity patří i půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Stala se neodmyslitelnou součás� nabídky našich služeb
a byla využívána v oblas� ošetřovatelské, pečovatelské i asistenční služby.
Sklad pomůcek je k dispozici nejen uživatelům v regionu působnos� naší
Charity, ale i za jejími hranicemi.
Sor�ment nabízených pomůcek je velmi široký. Jedná se o elektrická
a mechanická polohovací lůžka, invalidní vozíky, WC židle, nástavce na WC,
chodítka v různém provedení, an�dekubitní matrace s kompresory, sedačky
na vanu i do vany, stojací hrazdy, stolky k lůžkům, ale i různé typy podložek,
které slouží k přesunu imobilního pacienta a jiné.
Sklad je průběžně doplňován novými a modernějšími pomůckami, které
jsou pravidelně kontrolovány a v případě potřeby jsou odborně opravovány.
Zájemci si mohou pomůcky vyzvednout osobně na charitě a nebo jim je
za poplatek přivezou naši pracovníci až do domu. Uživatelé jsou seznámeni
s funkčnos� jednotlivých pomůcek a jejich obsluhou.
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V roce 2011 jsme dokoupili nové pomůcky v celkové hodnotě 322 669 Kč.
Jednalo se o čtyřkolové chodítka, an�dekubitní systémy, podložky pro manipulaci s imobilními klienty, sedačky do vany, invalidní vozíky,elektrické polohovací lůžka včetně náhradních dílů na postele. Na nákup nových pomůcek
bylo využito ﬁnančních prostředků z tříkrálové sbírky a tržeb z pronájmu
zapůjčených pomůcek. Počet zájemců o tuto službu má vzrůstající tendenci.
Jsme rádi, že můžeme vyjít všem zájemcům a uživatelům vstříc nejen zapůjčením pomůcek a zaučením obsluhy, ale i radou, pomocí a doporučením.
V roce 2011 nabídky zapůjčení pomůcek využilo 455 osob.

Ekonomické údaje Regionální půjčovny kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek
Výnosy
Ostatní příjmy – Tříkrálová sbírka ................................ 66250
Ostatní příjmy – tržby z prodeje služeb ......................681793
Výnosy celkem........................................................ 748043
Náklady
Nákup nových pomůcek ............................................. 334290
Spotřeba energie ............................................................ 5430
Ostatní služby vč. leasingu.............................................. 5927
Opravy a udržování......................................................... 8702
Cestovné .............................................................................. 7
Daně a poplatky ............................................................. 2248
Ostatní provozní náklady .............................................. 57255
Odpisy .......................................................................... 38507
Osobní náklady celkem .............................................. 144137
Náklady celkem ...................................................... 596503

- 17 -

OSOBNÍ ASISTENCE
– ASISTENČNÍ SLUŽBA
Kontakt
Marie Š�pská, vedoucí osobní asistence
Telefon: 518 322 213, mob. tel.: 739 524 367
E – mail: marie.s�pska@veselinm.charita.cz

Provozní doba
Žádos� o poskytování osobní asistence jsou přijímány:
Po – Pá 7:00 – 15:30
St
7:00 – 17:00

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči
Vedoucí pracovníci
Administra�vní pracovníci
Ostatní pracovníci
Celkem přepočtení pracovníci
Dohody – počet hodin

1,40
0,15
0,10
1,65
-

Poslání
Posláním osobní asistence je prostřednictvím osobního asistenta umožnit
uživateli se sníženou soběstačnos� z důvodu věku, chronické nemoci nebo
zdravotního pos�žení zvládat činnos� vycházející z konkrétních potřeb člověka, v přirozeném prostředí a při činnostech, které osoba potřebuje. Služba
je terénní a je poskytována bez časového omezení.
U dospělého uživatele jde o rozvoj soběstačnos� a možnos� zachovat
vlastní životní styl.

V osobní asistenci nabízíme následující úkony:
Základní činnos�:
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 domácnos�,
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e) výchovné, vzdělávací a ak�vizační činnos�,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitos�.
Fakulta�vní činnos�:
a) přeprava osob podle jejich požadavků osobním vozem provozovaným
poskytovatelem (k lékaři, na úřad atd.),
b) dohled nad nemocným.
Osobní asistent podporuje nezávislost a samostatnost uživatele, nedělá nic,
co může uživatel zvládnout sám, nerozhoduje za něj, pouze poskytuje pomoc
a ukazuje různá řešení nesnází.

Cíl
Cílem služby je dopomoci osobám se sníženou soběstačnos� žít svůj život co
nejkvalitněji ve svém přirozeném domácím prostředí.
V roce 2011 bylo naším cílem:
- individuálně ak�vizovat a s�mulovat uživatele za účelem udržet nebo
zlepšit jejich soběstačnost a samostatnost
- udržet a zachovat sociální vazby uživatelů, jejich vlastní životní styl
a vzdělávání (podporovat komunikaci s přáteli a příbuznými)
- umožnit uživatelům žít co nejdéle v jejich vlastním sociálním prostředí
- oddálit umístění uživatelů v sociálních ústavech
- zachovat spokojenost uživatelů s kvalitou našich služeb.

Cílová skupina
Cílovou skupinou služby osobní asistence jsou občané se sníženou nebo
úplnou ztrátou soběstačnos� v základních životních dovednostech, kteří žijí
ve svém přirozeném prostředí
a jsou odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické osoby.
Jsou to především:
- senioři (mladší 65 – 80 let, starší nad 80 let) se sníženou nebo úplnou
ztrátou soběstačnos�,
- osoby s chronickým onemocněním bez věkového omezení,
- osoby s chronickým duševním onemocněním bez věkového omezení,
- osoby s tělesným, mentálním, sluchovým, kombinovaným a jiným
zdravotním pos�žením bez věkového omezení, jehož dopady činí nebo
mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.
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Kapacita zařízení
Kapacita služby osobní asistence byla stanovena počtem hodin strávených
péčí o uživatele. V roce 2011 byla okamžitá kapacita služby vzhledem k počtu pracovníků stanovena na 4 uživatele v momentálním časovém úseku.
Maximální denní kapacita uživatelů, kterým je poskytována služba Osobní
asistence, je v jednom dni 5 uživatelů.

Průběh služby Osobní asistence v roce 2011
Během roku 2011 neproběhla žádná změna v cenách za poskytované asistenční služby. Nasmlouvané výkony prováděli kvaliﬁkovaní osobní asisten�.
Od dubna 2011 jsme na pozici osobního asistenta přijali nového pracovníka,
který je velkou posilou při manipulaci s imobilními uživateli.
Všichni pracovníci se spolu s vedoucí a sociální pracovnicí podíleli na tvorbě
metodických pokynů a individuálních plánů pro uživatele služby. V těchto
plánech si uživatelé stanovili své cíle a pracovní postupy, kterých se pak
s dopomocí asistenta pokoušeli dosáhnout.
Pracovníci navštěvovali odborná kolegia, vzdělávací kurzy, semináře a stáže
v jiných charitních zařízeních, kde poskytují osobní asistenci. Všichni měli také
možnost absolvovat individuální supervizi nebo duchovní cvičení ve formě
exercicií. Tyto vzdělávací ak�vity vedly k prohloubení jejich odbornos� a zvýšení profesionálního přístupů v práci s uživateli.
V prosinci 2011 jsme provedli u všech uživatelů osobní asistence dotazníkové šetření, které nám potvrdilo jejich spokojenost s kvalitou námi poskytovaných služeb. Nebyla zaznamenána žádná vážná s�žnost na kvalitu
poskytované služby Osobní asistence.
Je pro nás velmi důležitá spolupráce s rodinnými příslušníky našich uživatelů, kteří se většinou ochotně a ak�vně podíleli na péči o své blízké. Velmi
dobře se nám spolupracovalo také s týmem pečovatelské a ošetřovatelské
služby, prak�ckými lékaři našich uživatelů, pracovníky sociálních odborů
jednotlivých obcí a jiných státních organizací.

Další údaje
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního plánování) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.
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Sta�s�cké údaje
Během roku 2011 využilo služby Osobní asistence 8 uživatelů.
Celkem bylo provedeno 13 071 výkonů.

Ekonomické údaje Osobní asistence
Výnosy
Dotace - MPSV ........................................................... 244000
Dotace - JMK ................................................................ 35000
Ostatní příjmy – tržby z prodeje služeb ......................160140
Výnosy celkem........................................................ 439140
Náklady
Spotřeba materiálu ........................................................ 3660
Spotřeba pohonných hmot .......................................... 22409
Ostatní služby vč. leasingu............................................ 16198
Opravy a udržování....................................................... 12805
Cestovné ........................................................................ 4381
Výdaje na stravování ...................................................... 1706
Daně a poplatky ............................................................. 1991
Ostatní provozní náklady .............................................. 10784
Osobní náklady celkem .............................................. 437852
Náklady celkem ...................................................... 511786
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OBČANSKÁ PORADNA

Zavřou-li se jedny dveře, otevřou se jiné. M.Cervantes

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

Provozní doba
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 s �m související stanovování návštěvních hodin Občanské poradny je koncipováno tak, aby vyhovovalo potřebám uživatelů a jejich
časovým možnostem.
V průběhu roku byly uživatelům poskytovány služby Občanské poradny
v rozsahu 21 hodin týdně.

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči
Vedoucí pracovníci
Administra�vní pracovníci
Ostatní pracovníci
Celkem přepočtení pracovníci
Dohody – počet hodin

1
0,05
0,14
1,19
-

Poslání
Posláním Občanské poradny – Charity Veselí nad Moravou je poskytování
poradenství, podpory lidem, kteří se na ni obrá� v pro ně důležitých oblastech
zájmu tak, aby nebyli poškozováni neznalos� svých práv a povinnos�, neznalos� dostupných služeb nebo neschopnos� vyjádřit účinně své potřeby.
Jsou to především osoby, které se ocitly v nepříznivé životní situaci nebo
jim hrozí taková situace, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami, ani za
pomoci svého okolí (rodina, přátele).
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Popis činnos�
Občanská poradna se zaměřuje na poskytnu� poradenství, které by uživateli
přispělo k co nejrychlejšímu a nejefektnějšímu vyřešení jeho problému.
Činnost v Občanské poradně zajišťoval jako v předchozích letech jeden
kmenový poradce, druhý poradce byl k dispozici ve formě zastupování.
Poskytování služeb je možné osobním kontaktem přímo v poradně, telefonicky, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty.
Jedná se o:
• poskytnu� jednoduché informace – informace je cílená na problém (např.
adresáře, předání kontaktu,…),
• poskytnu� cílené rady z oblas� psychologie, psychiatrie, geriatrie apod.
– na základě zjištění potřeb konkrétní osoby – rada opro� informaci je
cílená na určitou osobu, nabízí různé možnos� řešení,
• odeslání, odkazování – uživatel je přesměrován na jinou organizaci, řešení
dílčího problému jinou organizací, ins�tucí
• ak�vní pomoc v poradně – například pomoc při vyplnění dotazníku, pomoc
při sepsání žádos�, apod. – jedná se o komplexní přístup k řešení problému
s možnos� poskytnu� následné péče a koordinování celého problému,
ak�vní pomoc probíhá v prostorách poradny,
• vyjednávání mimo poradnu, – poradce doprovází uživatele mimo poradnu
na oﬁciální jednání, vyjednává v zájmu uživatele s tře� stranou, popřípadě
je v pozadí, sám ak�vně nezasahuje, spíše je psychickou podporou.
OP poskytuje výše uvedené činnos� v následujících oblastech poskytovaného
poradenství:
o systém sociálních dávek a pomoci
o nemocenské a důchodové pojištění
o pracovně-právní problema�ka
o rodina a mezilidské vztahy
o majetkoprávní vztahy
o školství a vzdělávání
o právní systém a právní ochrana
o náhrady škody, dluhy, exekuce
o problema�ka bydlení
Občanská poradna je ins�tucí, která nemůže ani nechce nahrazovat odbornou
práci profesionálních právníků. Neprovádí výpočty daní, poplatků, důchodů,
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pojištění, dávek státní sociální podpory a péče, úroků, mezd, dovolené. Nezastupuje uživatele při soudních sporech a neřeší komerční záležitos�. Nejedná
se o právní poradnu, manželskou poradnu, psychologickou poradnu, poradnu
pro pomoc se závislostmi, není poradnou pro dě� nebo osoby s omezenou
způsobilos� k právním úkonům, například osoby mentálně pos�žené. Poradna
neposkytuje kompenzační pomůcky, ubytování ani ﬁnanční prostředky.

Cíl
Hlavním cílem je společně s uživatelem deﬁnovat jeho problém prostřednictvím nabídky několika variant jeho řešení. Zároveň uživatel sám rozhoduje
o tom, kterou variantu řešení si zvolí. To vede uživatele k většímu uvědomování si odpovědnos� za řešení jeho problémů.
Jedná se především o poskytování bezplatných, nestranných, nezávislých
a diskrétních rad, informací, kontaktů na jiná odborná pracoviště a případné
další pomoci.
Ideálním cílovým stavem je vyřešení konkrétního problému uživatele, zlepšení jeho sociální situace a posílení jeho důvěry v sebe a v to, že dokáže sám
přispět k vyřešení svých problémů.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, manželé, rodiny s věkovým vymezením od 16 let výše dle podmínek Registrace sociálních služeb (viz Zákon
o sociálních službách).
S osobami mladšími 16 let pracujeme pouze v případě krizové intervence
a nebezpečí z prodlení.
Občanská poradna poskytuje služby i cizincům a dalším osobám za předpokladu, že komunikují v českém a slovenském jazyce na úrovni, kterou pro
využi� služby potřebují nebo si zajis� tlumočníka, asistenta, pomůcky či jiný
prostředek, který takovou komunikaci umožní.

Další údaje
V roce 2011 měl nárůst uživatelů mírně stoupající tendenci. V tuto chvíli je
kapacita Občanské poradny naplněna. Navštěvují ji noví uživatelé, ale také
�, kteří v minulos� jejich služeb již využili. Z naplnění služby usuzujeme, že
zájemci o službu, i uživatelé mají povědomí o činnos� poradny stejně tak,
jako ins�tuce a odborníci, kteří uživatele do poradny posílají. Za zmínku stojí
spolupráce s MÚ Veselí nad Moravou - odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
- 24 -

Zde spolupracujeme jak s odborem sociálně právní ochrany dě�, (problema�cké rozvodové situace), tak i s odborem sociální péče (pomoc seniorům
v �živé situaci). V roce 2011 pokračovala spolupráce i s oddělením hmotné
nouze (práce s uživateli na jejich rodinných rozpočtech, zadluženos� rodin
apod.). Objevuje se také spolupráce s prak�ckými i odbornými lékaři (pomoc
uživatelům při domáhání se práv – př. námitky pro� odebrání invalidních
důchodů atd.)
Uživatelé využívali osobního, ale i telefonického či internetového kontaktu.

Sta�s�cké údaje
Uživatelé využívali osobního, ale i telefonického či internetového kontaktu.
Počet intervencí.................... 592
Počet kontaktů ..................... 390
Uživatelé byli převážně objednáváni ke konzultacím na pro ně výhodné termíny, minimum uživatelů docházelo do poradny bez objednání, akutně. Služba
se �mto způsobem přijímání uživatelů soustředila především na zkvalitnění
poskytované služby prostřednictvím důkladné přípravy a také následným
vyhodnocením problémů uživatelů.
• V roce 2011 Občanská poradna poskytla 592 konzultací – jedná se jak
o jednorázové, tak i o opakované kontakty uživatelů.
• 191 uživatelů (z počtu 390 ) udalo místo svého bydliště Veselí nad
Moravou, ostatní uživatelé jsou z regionu ORP Veselí nad Moravou
a dalších lokalit ČR, SR, 53 uživatelů neuvedlo místo svého bydliště.
• Z počtu 390 uživatelů jich možnos� zachování anonymity využilo 96.
• Jedna intervence trvala průměrně 54 minut.
• Z počtu 592 poskytnutých konzultací bylo 88% osobních kontaktů, 9%
telefonických kontaktů a 3% internetových kontaktů.
• Většinu uživatel v roce 2011 tvořily ženy. Konkrétně Občanskou poradnu
navš�vilo 411 žen a 169 mužů. Devětkrát se na nás obrá�lo více
uživatelů.
S poděkováním se obracíme na ty z Vás, kteří nám poskytujete reakci a jakoukoli zpětnou vazbu ať už ústně nebo písemně. Vaše připomínky jsou
nám ukazatelem ke zkvalitnění služby, vaše podněty, připomínky, pochvaly
nás posilují v další práci. Poděkování patří také partnerům, spolupracujícím
organizacím a mnohým dalším za podporu, nehonorovanou práci ve volném
čase, nadšení a za neocenitelnou pomoc.
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Ekonomické údaje Občanské poradny
Výnosy
Dotace - MPSV ........................................................... 346000
Tržby z prodeje služeb ................................................ 135850
Dary ............................................................................... 1300
Dotace - Veselí nad Moravou ...................................... 10000
Výnosy celkem........................................................ 493150
Náklady
Spotřeba materiálu ...................................................... 18686
Ostatní služby vč. leasingu............................................ 41676
Spotřeba pohonných hmot .............................................. 140
Cestovné ......................................................................... 6169
Výdaje na stravování ...................................................... 2701
Ostatní provozní náklady ................................................ 2091
Daně a poplatky ............................................................. 1444
Osobní náklady celkem .............................................. 431075
Náklady celkem ...................................................... 503982
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TONÍK – DENNÍ STACIONÁŘ
Kontakt
Marcela Tomečková, vedoucí stacionáře
Adresa: Kollárova 1235, Veselí nad Moravou
Telefon: 518 322 390
E – mail: stacionar.tonik@veselinm.charita.cz

Provozní doba
Po – Pá 8:00 – 14:00

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči
Vedoucí pracovníci
Administra�vní pracovníci
Ostatní pracovníci
Celkem přepočtení pracovníci
Dohody – počet hodin

2,85
0,15
0,15
0,10
3,25
-

Popis činnos�
Denní stacionář Toník je ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního pos�žení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Stacionář Toník je v regionu Veselí nad Moravou jediným zařízením tohoto
typu poskytující své služby osobám s vysokým stupněm zdravotního, mentálního nebo kombinovaného pos�žení z Veselí nad Moravou a obcí a měst
v okolí. Je to zařízení moderní, co do kapacity uživatelů maličké, rodinného
typu. Personál stacionáře se snaží o vytvoření příjemného, klidného prostředí
a atmosféry pro uživatele.
Uživatelé sociálních služeb ve stacionáři Toník se zúčastňují během dne nejrůznějších výchovných, vzdělávacích a ak�vizačních činnos�. Učí se socializaci,
pobytu v kolek�vu, komunikaci, sebeobsluze, základním hygienickým návykům, rozvíjet a využívat své schopnos� dle stupně jejich pos�žení. Během dne
jsou uživatelé zapojováni do nejrůznějších ak�vit jako např. činnos� s prvky
muzikoterapie (zpívání, rytmizace), činnos� s prvky ergoterapie a arteterapie (pracovní a výtvarná výchova), aromaterapie (čichové podněty), bazální
s�mulace (masáže, polohování, základní s�mulace), canisterapie (terapie
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pomocí psa), tělocvik a pohybové
ak�vity.
Ke každému uživateli je přistupováno individuálně dle stupně pos�žení a jeho aktuálního zdravotního
stavu. Každý uživatel má vypracován
individuální plán. Plněním tohoto
plánu u jednotlivých uživatelů dochází k uspokojování a naplnění jejich
potřeb.
Stacionář v uplynulém roce navštěvovalo 9 uživatelů z Veselí nad
Moravou a blízkého okolí. Středisko
je pro uživatele otevřeno v pracovní dny pondělí až pátek od 8.00 do
14.00 hodin. Dopravu uživatelů zajišťují rodiny vlastními prostředky nebo
využívají službu Osobní asistence
Charity Veselí nad Moravou.
Spolupracujeme s Mateřskou a základní školou, Kollárova 1045, Veselí
nad Moravou. Ve stacionáři pracuje
externě učitelka a asistentka učitelky. Dě� školou povinné si přímo ve
stacionáři plní povinnou školní docházku. Probíhá také spolupráce se
Speciálním pedagogickým centrem
v Kyjově.
V roce 2011 byla dětem poskytována canisterapie, kterou jsme využívali k nácviku koncentrace a zvýšení
pozornos�, rozvoje sociálního cítění
a zlepšení kvality života uživatelů.
Canisterapie přispívala k rozvoji jemné motoriky, podněcovala verbální
a neverbální komunikaci a orientaci
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v prostoru. Canisterapii u nás prováděla paní doktorka, která pracovala
pro stacionář jako dobrovolnice. Pes
Candy má složeny canisterapeu�cké
zkoušky. Uživatelé se vždy na tyto
hodiny a psa Candyho těšili.
Další činnost, která se týká zooterapie jsou vodní želvičky. Dostali
jsme je do stacionáře darem. Poc�vě krmíme Žoﬁnku a Rafa, čis�me
želvárium, pozorujeme je a hrajeme
si s nimi. Učíme se vztahu k přírodě
a chování k živým tvorům.
V březnu jsme si zatančili na karnevalu, do kterého byli zapojeni rodiče
uživatelů, kteří připravili a vyrobili
uživatelům krásné masky.
Uživatelé stacionáře se zúčastnili
soutěže „Velikonoční beránek“, kterou organizovala Charita Veselí nad
Moravou. Za účast jsme byli odměněni diplomem a věcnými cenami.
V roce 2011 ve spolupráci se vzdělávacím střediskem Bílé Karpaty Veselí nad Moravou jsme se zúčastnili
programů „Kouzelná jabloň, Živočichové lesa, Řekni mi, co jíš, Živočichové u nás doma“. Uživatelům se
tyto programy líbily, byly přizpůsobeny jejich potřebám a možnostem.
V červnu 2011 se všichni uživatelé i pracovníci stacionáře zúčastnili
výletu Na Blatničák. Celý den jsme
prožili v krásném prostředí zahrádkářské osady, opékali jsme špekáčky
u táboráku, zpívali táborákové písně,
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hledali poklad, cestovali za dobrodružstvím.
V létě proběhl ve stacionáři prázdninový program „Indiánské léto“. Jednoduchou cestou se snažily pracovnice stacionáře Toník svým uživatelům
přiblížit indiány. Ale nejdůležitější pro uživatele byl zážitek, zážitkové prožívání, přiblížení tématu - výroba indiánské čelenky s péry, výroba „�-pí“,
triček, bubnování, vaření indiánské kaše, indiánská jména apod. Náš kmen
se jmenoval Navahové. Projekt jsme také využili při natáčení na kabelovou
televizi k oslavě 20. výročí založení Charity.
27. září je stanoveno jako Den Charity. Stacionář Toník v roce 2011 prezentoval v rámci celé Charity Veselí nad Moravou svou činnost prostřednictvím fotograﬁí. Fotograﬁe zobrazovaly činnos�, ak�vity ve stacionáři i péči,
kterou pracovnice uživatelům poskytovaly. Tato výstava měla velký ohlas
veřejnos�.
V listopadu 2011 jsme se zúčastnili varhanního koncertu v kostele ve Veselí
nad Moravou. Prostředí kostela a velkolepý zvuk varhan byl pro uživatele
opravdový zážitek. Na podzim 2011 jsme navš�vili kostel znovu. Byli jsme se
podívat na nové zvony, které tam byly vystavené pro veřejnost.
V roce 2011 jsme provedli dotazníkové šetření u rodinných příslušníků
všech našich uživatelů. Toto šetření nám potvrdilo spokojenost s kvalitou
poskytovaných služeb.
Členové pracovního týmu se podílejí na tvorbě, aktualizaci a zavádění
standardů kvality sociálních služeb, seznamují se s novinkami v oblas�
poskytované služby, navštěvují odborné semináře, absolvují pracovní stáže
a průběžně se vzdělávají v sociální oblas�. Účastní se odborných kolegií
v rámci olomoucké diecéze, kde si vyměňují a konzultují zkušenos� s prací
v podobných zařízeních. Zaměstnanci stacionáře měly možnost během roku
absolvovat individuální supervizi a duchovní školení.
V průběhu celého roku pracovnice stacionáře předávaly zkušenos� z práce
studentům středních a vysokých škol v rámci odborné praxe.
V uplynulém roce jsme stacionář vybavili některými dalšími pomůckami.
Uživatelům jsme pořídili řadu nových pomůcek na výchovné, vzdělávací a
ak�vizační činnos�, např. puzzle, skládačky, společenské hry, geometrické
tvary, knížky, míče, hračky, výtvarný materiál, prstové a temperové barvy. Na
bazální s�mulaci jsme nakoupili pomůcky, polštáře a „hady“ na polohování
a podkládání uživatelů.
Dobrou praxi vidíme v zapojení rodičů do činnos� stacionáře formou
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spolupráce a účas� na besídkách a akcích. Docházelo ke společným setkáváním a možnos� zpětné vazby mezi uživateli, rodiči a pracovníky stacionáře.
Velmi důležitá je provázanost služby, spolupráce rodičů, rodiny a personálu
stacionáře.
Příklad dalších ak�vit v roce 2011: grilování na zahradě, program ke Dni
dě�, oslava Den Země, oslava sv. Antonína – patrona stacionáře, účast na
divadelním představení „Včelí medvídci“, připomenu� Den matek, písničkový
program Ahoj písničko na ZUŠ ve Veselí nad Moravou, připomínka sv. Mikuláše, pečení perníčků, vycházky do parku nebo k řece Moravě.
V rámci sociálního učení navštěvujeme poštu, nádraží, obchody a obchodní
centra.

Cíl
Cílem stacionáře Toník ve Veselí nad Moravou je:
- umožnit uživatelům zařazení do kolek�vu, a �m dosáhnout co nejvyšší
úrovně začlenění se do společnos�
- individuálně ak�vizovat uživatele za účelem rozvíjet a udržet osvojené
schopnos� motorické, komunikační a sociální dovednos�
- umožnit uživatelům pochopit sám sebe, projevit svoji vůli, svoje pocity
- snížit za�žení rodinných příslušníků pečujících o uživatele
- oddálit umístění uživatelů v sociálních ústavech

Cílová skupina
Cílovou skupinu denního stacionáře Toník tvoří dě� a mladí lidé do 45 let,
kteří mají mentální, tělesné nebo kombinované pos�žení, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita uživatelů
Vzhledem k těžkému pos�žení uživatelů, náročnos� péče, prostorům a kapacitě personálu je kapacita uživatelů registrována na 7 uživatelů na den.
Uživatelé navštěvují stacionář podle předem dohodnutého plánu, podle svých
individuálních potřeb a zdravotních možnos�, aby byla vždy respektována
denní kapacita stacionáře.

Další údaje
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního plánu) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.
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Poskytování služeb ve stacionáři Toník se řídí zákonem č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 505/2006 Sb.,
Provozním řádem stacionáře Toník, Vnitřním řádem stacionáře, Metodikou
práce ve stacionáři Toník, Pracovními postupy. Služby jsou částečně hrazeny
uživatelem dle platného ceníku služeb.

Sta�s�cké údaje
V roce 2011 navštěvovalo stacionář 9 uživatelů.

Ekonomické údaje denního stacionáře - Toník
Výnosy
Dotace - MPSV............................................................ 623000
Dotace Jihomoravský kraj ............................................ 68000
Dotace - Veselí nad Moravou ...................................... 60000
Dotace – MVČR .............................................................. 1000
Přijaté příspěvky – postní almužna............................... 13000
Přijaté příspěvky ............................................................ 2500
Tržby z prodeje služeb - uživatelé ............................... 362699
Výnosy celkem...................................................... 1130199
Náklady
Spotřeba materiálu .................................................... 105060
Spotřeba energie ........................................................ 101597
Spotřeba pohonných hmot ................................................ 92
Ostatní služby vč. leasingu............................................ 52306
Opravy a udržování......................................................... 1925
Cestovné ......................................................................... 4632
Reprezentace ................................................................. 1267
Ostatní provozní náklady ................................................ 4815
Daně a poplatky ............................................................. 3955
Odpisy .......................................................................... 13041
Osobní náklady celkem .............................................. 862391
Náklady celkem .................................................... 1151081
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HUMANITÁRNÍ POMOC
A PRÁCE S DOBROVOLNÍKY
Kontakt
Mgr. Lenka Koleňáková – telefon: 518 326 227
Vladimíra Sečková - telefon: 518 326 016

Personální zajištění
Pracovníci v přímé péči
Vedoucí pracovníci
Administra�vní pracovníci
Ostatní pracovníci
Celkem přepočtení pracovníci
Dohody – počet hodin

140

Poslání
Poskytování materiální a ﬁnanční 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 charakteris�cké, že je člověk již nedokáže řešit
vlastními silami ani za pomoci své rodiny, ani místní komunity.

Popis činnos�
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 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 jednotlivého uživatele ve sledovaném roce. To znamená, že ji nelze bez
vážného důvodu opakovaně využívat. Tím se bráníme jejímu zneužívání.
2) pomoc lidem v ob�žné ﬁnanční a materiální situaci
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Pomoc je poskytovaná lidem jak v územní působnos� Charity Veselí nad
Moravou, tak v jiných regionech. Tato pomoc může mít podobu ﬁnanční
i materiální.
a) pomoc lidem v územní působnos� Charity Veselí n. Mor.
Pokud je pomoc poskytovaná Charitou Veselí nad Moravou uživatelům v její
územní působnos�, probíhá následujícím způsobem. Sociální pracovník
Charity Veselí nad Mor. shromáždí žádos� o pomoc a získá všechny
dostupné informace, které předloží tříčlenné komisi pro využi� prostředků
z Tříkrálové sbírky. Ta žádost posoudí a navrhne výši příspěvku. Po schválení
komisí Charity Veselí nad Moravou je s obdarovaným člověkem sepsána
smlouva. Obdarovaný musí podrobně doložit způsob uži� ﬁnančních
prostředků v souladu s podepsanou smlouvou. Obdarovaný nedostává
ﬁnanční hotovost, ale jsou za něj uhrazeny některé náklady: vybavení,
materiál na opravy, úhrada stravného, jednorázové zvýšené náklady
spojené s narozením dítěte, vstupu dítěte do školy, s rozvodem rodičů
či úmr�m jednoho z rodičů, apod. Tato pomoc je ﬁnancována převážně
z prostředků Tříkrálové sbírky (viz kapitola Tříkrálová sbírka).
b) pomoc lidem mimo územní působnost Charity Veselí n. Mor.
Charita tuto pomoc nezajišťuje přímo, poskytuje na ni pouze ﬁnanční
a materiální prostředky, které za �mto účelem obdržela od dárců. Patří
sem dary obětem zemětřesení, povodní a dalších živelných katastrof.

DOBROVOLNÍCI

Naše služby by nebyly kompletní bez obětavé pomoci dobrovolníků. V roce
2011 se dobrovolníci zapojili do projektů humanitární pomoci (jako je Tříkrálová sbírka, ať už ve formě vedoucích skupinek či koledníčků nebo komise TKS
při rozdělování pomoci potřebným). Pomáhali také pravidejně jako doprovod
na nedělní bohoslužby.
Akreditované dobrovolnictví je realizováno ve Stacionáři Toník, kam pravidelně dochází cer�ﬁkovaná canisterapeutka. Dobrovolnice je pro uživatele
této služby velkým přínosem a její činnost a přátelskost psa Candyho se vždy
setkává s radostnou odezvou uživatelů.
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ADOPCE NA DÁLKU

Charita zprostředkovává lidem, kteří se chtějí na projektu Adopce na dálku
podílet, informace a konkrétní adresy dě�, které je možno „sponzorovat“,
tj. přispívat na jejich výživu a vzdělání. Jde o dě� z rozvojových zemí, např.
Indie nebo Ukrajiny. Sponzor dítěte se zavazuje poskytnout na vzdělání a výživu dítěte stanovený ﬁnanční obnos. Jeho výše se mění v závislos� 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 kolek�v, společenství
rodin či mládeže. Také zaměstnanci naší organizace sponzorují 1 chlapce a 1
dívku z Ukrajiny.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Kontakt na koordinátorky

Vladimíra Sečková, Bohdana Žádníková
Telefon: 518 326 016, mob. 731 626 081
Mo�o sbírky: „Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora
charitního díla“.
Počátkem ledna vyšli opět do ulic Tři králové, aby přinášeli lidem radostnou
zvěst o narození Spasitele a koledovali pro ty nejpotřebnější. Do Tříkrálové
sbírky 2011 se zapojilo více než 680 dobrovolníků z oblas� působnos� Charity
Veselí nad Moravou.
Sbírka v roce 2011 byla výjimečná i �m, že nás navš�vil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, který v kostele svatých Andělů strážných ve Veselí
nad Moravou udělil malým koledníčkům požehnání.

Výnosy Tříkrálové sbírky 2011
Blatnice.......................................................................
Blatnička .....................................................................
Hroznová Lhota ..........................................................
Hrubá Vrbka ...............................................................
Javorník ......................................................................
Kněždub ......................................................................
Kozojídky ....................................................................
Kuželov .......................................................................
Lipov ...........................................................................
Louka ..........................................................................
Malá Vrbka .................................................................
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60 801 Kč
13 208 Kč
22 932 Kč
20 136 Kč
16 452 Kč
28 898 Kč
15 845 Kč
8 658 Kč
62 606 Kč
30 060 Kč
7 206 Kč

Moravský Písek ........................................................... 44 723 Kč
Nová Lhota ................................................................. 19 041 Kč
Suchov ........................................................................ 11 508 Kč
Tasov........................................................................... 12 363 Kč
Tvarožná Lhota ........................................................... 25 001 Kč
Velká nad Veličkou ...................................................... 64 436 Kč
Veselí nad Moravou ................................................... 222 311 Kč
Vnorovy ..................................................................... 111 794 Kč
Žeraviny ...................................................................... 5 901Kč
Celkem ...................................................................803 880 Kč
Naše velké poděkování patří všem dobrým lidem, kteří tříkrálovým koledníkům přispěli a podpořili tak Charitu v její snaze pomáhat potřebným, vedoucím
skupinek a koledníkům, kteří věnovali svůj volný čas, aby pomohli těm, kteří
si sami pomoci nemohou.
Další informace o tříkrálové sbírce:
www.acho.caritas.cz, www.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz

Využi� Tříkrálové sbírky 2011
Výnos 803 880,80 388,- Kč (10%)
150 000,- Kč (19%)
200 000,- Kč (25%)
120 582,- Kč (15%)
40 194,- Kč
(5%)
16 078,- Kč
(2%)
40 194,- Kč

(5%)

20 000,- Kč
10 000,- Kč
20 000,- Kč
66 250,- Kč

(2%)
(1%)
(2%)
(9%)

40 194,- Kč

(5%)

Humanitární pomoc do zahraničí
Přímá pomoc lidem v těžké životní situaci
Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu
Projekty Arcidiecézní Charity Olomouc
Sociální projekty Charity ČŘ
Krizový fond – pomoc projektům charit
v olomoucké arcidiecézi
Nouzový fond - pomoc rodinám na území
olomoucké arcidiecéze
Humanitární pomoc do zahraničí - Japonsko
Pomoc lidem bez domova
Podpora Centra pro rodinu ve Veselí n. M.
Nákup rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
Režie sbírky
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POSTNÍ ALMUŽNA
Kontakt
Vladimíra Sečková, telefon: 518 326 016
Postní dobu opět oboha�la 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.

Výnosy Postní almužny v roce 2011
Veselí nad Moravou ..................................................... 24 621,Vnorovy ......................................................................... 5 716,Louka ............................................................................. 5 492,Lipov .............................................................................. 3 756,Hroznová Lhota ........................................................... 12 394,Velká nad Veličkou ......................................................... 4 856,Tvarožná Lhota .............................................................. 1 135,Kněždub ......................................................................... 1 311,Blatnice pod sv. Antonínem ........................................... 6 204,Blatnička ........................................................................ 1 805,Kuželov .......................................................................... 3 727,Suchov ........................................................................... 7 524,Nová Lhota .................................................................... 5 094,Celkem ................................................................ 83 635,-

Využi� postní almužny 2011
Humanitární pomoc do zahraničí - Hai�...................... 18 000 Kč
Humanitární pomoc do zahraničí - Ukrajina ................ 17 000 Kč
Stacionář Toník ............................................................ 13 000 Kč
Přímá pomoc rodinám s více dětmi............................. 35 635 Kč
Celkem .................................................................... 83 635 Kč

- 38 -

Ekonomické údaje Humanitární + ostatní činnos�
Výnosy
Kurzové zisky .................................................................... 886
Tržby z pronájmu ............................................................ 5580
Ostatní příjmy ............................................................... 15860
Přijaté příspěvky .......................................................... 46223
Výnosy celkem.......................................................... 68549
Náklady
Spotřeba materiálu .......................................................... 188
Spotřeba pohonných hmot ............................................ 1293
Ostatní služby vč. leasingu.............................................. 6646
Občerstvení koledníků při celodenním setkání ...........38458
Cestovné ......................................................................... 1440
Pojištění dobrovolníků .................................................... 3572
Daně a poplatky ............................................................. 2766
Kurzovní ztráta.................................................................. 604
Osobní náklady celkem ................................................ 15909
Ostatní náklady – režijní Tříkrálová sbírka ....................14555
Dary ................................................................................ 5891
Náklady celkem ........................................................ 91322
Tabulka neobsahuje informace o pomoci z Tříkrálové sbírky
a adopci na dálku.
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VEŘEJNÉ SBÍRKY V ROCE 2011

V roce 2011 Charita Veselí nad Moravou zorganizovala několik sbírek, jejichž
výtěžek je určen na podporu humanitárních a rozvojových projektů.
V listopadu proběhla prodejní sbírka adventních věnců, kde bylo díky velké
pomoci dobrovolníků vybráno 13 850,- Kč. Tato částka podpoří službu Osobní
asistence pro osoby s pos�žením.
V prosinci se uskutečnil prodej pečeného čaje a perníčků na Mikulášském
trhu s výnosem 7 752,- Kč a Adventní koncert, kde naši dárci přispěli na dobrovolném vstupném 8 002,-Kč.
Dále jsme organizovali dvě velké sbírky oblečení, které putovalo pro potřebné do Diakonie Broumov. Podpořili jsme také projekt zaslání vánočních
dárků pro Ukrajinské dě� z dětských domovů a sociálně slabých rodin.
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LÉKÁRNA SV. LUKÁŠE
Kontakt
Mgr. Marie Pavlíková, vedoucí lékárny
Tel., fax : 518 324 600
E-mail: lekarna@veselinm.charita.cz

Provozní doba
Po – Pá 7:30 – 17:30
So 7:30 – 11:00

Popis činnos�
Lékárna sv. Lukáše je lékárnou základního typu. Je situována v centru města
s dobrou dostupnos� pro široké okolí. V blízkos� je parkoviště. Má bezbariérový přístup a v případě nutnos� je možný krátkodobý vjezd do areálu. Lékárenská péče je zabezpečena šest dnů v týdnu: pondělí – pátek 7:30 – 17:30
hodin a v sobotu od 7:30 do 11: hodin.
Nabízíme široký sor�ment léčiv, potravinových doplňků, čajů, kojeneckých
výživ, ortopedické obuvi a zdravotnický pomůcek. V případě individuálních
potřeb klientů je kolek�v lékárny schopen zajis�t přípravu léčivých přípravků
(obvykle do 24 hodin), poradenství v oblas� samoléčení či odbornou konzultací, týkající se lékového proﬁlu pacienta.
V lékárně je možno pla�t platebními kartami, ale také některými druhy
poukázek. Pro zkvalitnění poskytovaných služeb dále nabízíme vlastní dárkové
poukázky v různých ﬁnančních hodnotách a v neposlední řadě nabízíme stálým klientům lékárny vedení klientské karty, která přináší možnost kvalitnější
kontroly lékových interakcí, kontroly vhodnos� předepsaných léčiv i ﬁnanční
zvýhodnění.
Lékárna sv. Lukáše ve Veselí nad Moravou a Výdejna sv. Alžběty ve Vnorovech úzce spolupracují s ošetřovatelskou a pečovatelskou službou Charity
Veselí nad Moravou ve snaze poskytnout našim klientům potřebnou péči dle
jejich individuálních potřeb.
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VÝDEJNA LÉKŮ SV. ALŽBĚTY
Kontakt
Mgr. Marie Fridrichová, 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

Popis činnos�
Odloučeným pracovištěm lékárny sv. Lukáše je výdejna sv. Alžběty ve Vnorovech, kde je zabezpečeno vydávání léků pro místní občany.

Personální zajištění služby lékárny
sv. Lukáše a výdejny sv. Alžběty
Pracovníci v přímé péči
Vedoucí pracovníci
Administra�vní pracovníci
Ostatní pracovníci
Celkem přepočtení pracovníci
Dohody – počet hodin

7,50
0,40
1,04
0,25
9,19
900

Ekonomické údaje lékárny sv. Lukáše a výdejny sv. Alžběty
Výnosy
Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb .................... 5605
Tržby za prodané zboží .......................................... 23609818
Ostatní příjmy celkem .................................................... 6575
Výnosy celkem.................................................... 23621998
Náklady
Prodané zboží ......................................................... 18433680
Spotřeba materiálu ...................................................... 83226
Spotřeba energie ........................................................ 130403
Spotřeba pohonných hmot .......................................... 10298
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Ostatní služby vč. leasingu.......................................... 206566
Opravy a udržování....................................................... 31459
Reprezentace ................................................................. 8792
Cestovné ........................................................................ 3388
Výdaje na stravování .................................................... 42135
Daně a poplatky ........................................................... 18017
Daň z příjmů ................................................................. 48850
Ostatní provozní náklady ............................................ 121243
Odpisy ........................................................................ 245138
Osobní náklady celkem ............................................ 3970876
Náklady celkem .................................................. 23354071

PORADENSKÉ A OSTATNÍ SLUŽBY
Ekonomické údaje
Výnosy
Tržby z prodeje služeb .................................................... 4500
Výnosy celkem............................................................4500
Náklady
Spotřeba materiálu .......................................................... 250
Spotřeba pohonných hmot .............................................. 507
Opravy a udržování........................................................... 653
Ostatní služby ................................................................... 150
Daně a poplatky ............................................................... 112
Odpisy ............................................................................ 2508
Jiné ostatní náklady ........................................................ 1159
Náklady celkem ..........................................................5339
Příjem u ziskových středisek bude použit na podporu neziskových a humanitárních činnos�.
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PRONÁJEM BYTU
Ekonomické údaje
Výnosy
Tržby z prodeje služeb .................................................. 38600
Výnosy celkem.......................................................... 38600
Náklady
Spotřeba materiálu ...................................................... 17260
Spotřeba energie ............................................................ 4028
Ostatní služby ..................................................................... 70
Nájemné ......................................................................... 9093
Ostatní provozní náklady ................................................ 1693
Náklady celkem ........................................................ 32144

SEZNAM DÁRCŮ (SOUKROMÉ OSOBY)

Koutná Marie, MUDr. Bezděková Eva, Masař Fran�šek, Š�pská Marie, Minksová V., Vodný Antonín, Vávrová M., Pravcová A., Provazníková M., pí. Prášková, Žďárská Štěpánka, Žákovský Oldřich, Batěk Pravoslav, pí. Kmínková,
Březina Otakar, Baťková Věra, Bedrava Mar�n, Sekyrová Libuše, Motyčková
Z., Ing. Strouhal Libor, Potěšilová Jarmila, Trbola Antonín, Holasová Ludmila,
Bílek Vojtěch, Mgr. Hašek Michal, hejtman JMK.

SPOLUPRÁCE S ÚŘADY
A VEŘEJNOSTÍ

Za dobrou spolupráci a ﬁnanční příspěvky děkujeme Jihomoravskému kraji,
Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky, Ministerstvu vnitra České republiky, Úřadu práce Hodonín, městům Veselí nad Moravou a Bzenci,
obcím Vnorovy, Domanín, Hroznová Lhota, Blatnice pod svatým Antonínkem,
Javorník, Velká nad Veličkou, Louka, Lipov, Blatnička, Hrubá Vrbka, Kněždub,
Kozojídky, Kuželov, Malá Vrbka, Moravský Písek, Nová Lhota, Suchov, Tasov, Tvarožná Lhota, Žeraviny, ﬁrmě Radiana Kovo Hrubá Vrbka a Mateřské
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a základní škole Kollárova ve Veselí nad Moravou. Zvláštní poděkování patří
duchovním správcům farních úřadů děkanátu Veselí nad Moravou a Arcidiecézní charitě Olomouc. Dále všem spolupracujícím lékařům, pracovníkům
sociálního odboru, koledníkům tříkrálové sbírky a všem dobrovolným spolupracovníkům a dárcům.

20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ CHARITY
VESELÍ NAD MORAVOU

V roce 2011 oslavila Charita Veselí nad Moravou dvacet let svého trvání.
K oslavě jubilea jsme v průběhu roku připravili řadu akcí.

Leden

,,Charita očima dě�“

Charita vyhlásila literární a výtvarnou soutěž, která měla rozšířit povědomí
o naší činnos�. Soutěže se zúčastnily dě� všech věkových kategorií. Odevzdáno bylo 68 výtvarných a 50 literárních prací, ze kterých porota vybrala
a ocenila ty nejpovedenější.
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Duben

Soutěž o nejkrásnějšího beránka

Symbol Velikonoc se stal příležitos� pro mnohé hospodyňky, které měly možnost
svým umem nejen soutěžit
o poukaz na nákup potravin
v hodnotě 500,-Kč, ale především se zapojit do charitního díla. Upečení beránci
potěšili maminky s dětmi
z azylového domu Petrklíč
v Uherském Hradiš�.

Květen

Koncert skupiny Javory
Koncert sourozenců Hany
a Petra Ulrychových se skupinou Javory se uskutečnil
v kině Morava ve Veselí nad
Moravou. Při vystoupení
byla na očích publika vidět
spokojenost, což dokazoval
i neutuchající potlesk.

Červen

Pouť seniorů a nemocných na Sv. Hostýn

Pořádání pou� pro nemocné se již pomalu stává tradicí. Na Svatý Hostýn se vydaly dva autobusy poutníků
v doprovodu pana děkana
Mons. Václava Vrby a zdravotního dohledu z řad našich pracovníků.
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Červenec

Velehrad

Naše pracovnice se spolupodílely na
organizačním zajištění cyrilometodějské oslavy na Velehradě na akci „Dny
lidí dobré vůle“. Prezentovaly práci naší
Charity, měřily krevní tlak, glykemii
a pomáhaly lidem, kteří potřebovali
první pomoc.

Září

Den Charity

Den patrona sv. Vincence z Paula a zakladatele charita�vní činnos� jsme si
připomněli mší svatou, ukázkou kompenzačních a rehabilitačních pomůcek,
měřením krevního tlaku pro veřejnost a putovní výstavou fotograﬁí, která
dokumentovala naši činnost.

Prosinec

Mikulášský trh

Bartolomějské náměs� se stalo místem
pořádání Mikulášského trhu, kterého
se zúčastnila i veselská Charita prodejem pečeného čaje a perníčků.

Adventní koncert

Čas adventu jsme zahájili beneﬁčním
koncertem v kostele svatých Andělů
strážných, na kterém vystoupili žáci
a učitelé Lidové školy umění a Chrámový smíšený sbor z Veselí nad Moravou
pod taktovkou prof. Milana Všetuly.
Výběr skladeb i zaměření koncertu na
beneﬁční účel vzbudily velký zájem
široké veřejnos�, která zaplnila všechna místa vyhrazená pro posluchače.
Výtěžek z dobrovolného vstupného
podpořil službu Osobní asistence.
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO

Vážení čtenáři výroční zprávy,
rok 2011, který v této zprávě hodno�me, byl rokem dvacátého výročí existence Charity Veselí nad Moravou a tedy také rokem hodnocení její dosavadní
činnos�. Existuje řada sta�s�k, které uvádí kolik lidí jsme ošetřili, kolika jsme
pomohli materiálně či ﬁnančně, kolika jsme pomohli radou v jejich složitých
životních situacích, kolik to vše stálo atd. Tyto čísla mohou, ale také nemusí
mnoho vypovídat o věrnos� poslání, pro které jsme byli zřízeni. Jako pracovníci organizace zřízené katolickou církví a otevřeně se hlásící ke křesťanství si
uvědomujeme, že kritériem vůči němuž má být vztahováno hodnocení naší
činnos�, je ideál pomáhající lásky, který je zobrazen v příběhu o milosrdném
Samaritánu a v průběhu dějin žit osobnostmi jako sv. Vincenc či v poslední
době Matka Tereza. Raději než do minulos� při hodnocení dvace� let Charity
obracím pozornost k budoucnos�, k tomu, abych Charitě i vám všem popřál,
aby naše cesta malými dějinami našeho města a soukromými dějinami našich
lidských osudů vedla ke stále dokonalejšímu naplňování ideálu pomáhající
lásky, obětavos�, porozumění a vytváření láskyplného prostředí ve kterém
najdeme pravdivé odpovědi na otázky a výzvy, které před nás současnost
staví či ještě budoucnost postaví.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za to, čím jste veselské
Charitě v průběhu celé její dvace�leté existence pomohli.
Petr Kolařík
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49
17
19

9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

39

1. Materiál na skladě

I. Zásoby celkem

Součet ř. 43 až 51

43

42

41

36

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Součet ř. 42+52+72+81

35

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

B. Krátkodobý majetek celkem

33

6. Oprávky ke stavbám

29

27

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Součet ř. 30 až 40

14

7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

21

13

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Součet ř. 22 až 28

12

3. Stavby

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

11

10

6

2

1

Číslo
řádku

2. Umělecká díla, předměty a sbírky

Součet ř. 11 až 20

Součet ř. 3 až 9

Součet ř. 2+10+21+29

IČ
44163967

ke dni 31.12.2011
(v tisících Kč)

ROZVAHA (Bilance)
v plném rozsahu

1. Pozemky

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A. Dlouhodobý majetek celkem

AKTIVA

ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

vyhlášky č. 504/2002 Sb.

výčet položek podle

5793
121
121
12543
160
58
7973
3194
1060
98
10
10
-6881
-121
-3270
-2429
-1061
7122
1592
77

6666
1448
59

Stav k posled. dni účetního
období

Charita Veselí nad Mor.
…………………………..
Masarykova 136
Veselí nad Mor. 69801
církevní právnická osoba
pečovatelství, lékárna
ošetřovatelství, jiné

5590
121
121
12474
160
58
7973
3212
1069
2
10
10
-7015
-121
-2999
-2826
-1069

Stav k prvnímu dni
účetního období

předmět činnosti

právní forma

Sídlo

Název účetní jednotky

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

PŘÍLOHY

39

60
63
69
71

11. Ostatní daně a poplatky

17. Jiné pohledávky

19. Opravná položka k pohledávkám

50

© Bilance Praha 2004

85

83

2. Příjmy příštích období

AKTIVA CELKEM

82

1. Náklady příštích období

ř. 1+41

75

3. Účty v bankách
81

74

2. Ceniny

IV. Jiná aktiva celkem

73

1. Pokladna

Součet ř. 82 až 84

58

8. Daň z příjmů

72

57

6. Pohledávky za zaměstnanci

Součet ř. 73 až 80

56

5. Ostatní pohledávky

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

53

4. Poskytnuté provozní zálohy

52

1. Odběratelé

Součet ř. 53 až 71

49

II. Pohledávky celkem

43

42

7. Zboží na skladě a v prodejnách

Součet ř. 43 až 51

1. Materiál na skladě

I. Zásoby celkem

41

36

7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Součet ř. 42+52+72+81

35

6. Oprávky ke stavbám

B. Krátkodobý majetek celkem

33

4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

-12
2976
123
13
2840
496
129
367
12915

7122
1592
77
1515
2058
1922
75
14
14
43
2

6666
1448
59
1389
2393
2011
148
12
-8
215
11
4
2292
76
11
2205
533
174
359
12256

-121
-3270
-2429
-1061

-121
-2999
-2826
-1069

PŘÍLOHY

51

Vlastní zdroje celkem

Součet ř. 87 + 91

2. Výnosy příštích období

Okamžik sestavení:01.06.2012

Razítko:

ř. 86 + 95

12
458
36
22
835
150
246
246
12256

-218
7532
4672
821
821
3605
2083
9

7584
270
268
2
7314

Stav k prvnímu dni
účetního období

Telefon: 518326016

Ing., Mgr. Petr Kolařík, Ph.D.

Podpis vedoucího úč.jednotky:

134

132

130

128
Součet ř. 131 až 133

123

22. Dohadné účty pasivní

IV. Jiná pasiva celkem

116

17. Jiné závazky

111
113

7. Závazky k institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění
115

110

5. Zaměstnanci

9. Ostatní přímé daně

109

4. Ostatní závazky

10. Daň z přidané hodnoty

107

106

99

98

3. Přijaté zálohy

Součet ř. 107 až 129

Součet ř. 99 až 105

1. Dodavatelé

III. Krátkodobé závazky celkem

1. Dlouhodobé bankovní úvěry

II. Dlouhodobé závazky celkem

95

94
Součet ř. 96+98+106+130

93

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

Cizí zdroje celkem

92

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

91

1. Účet výsledku hospodaření

89

II. Výsledek hospodaření celkem

Součet ř. 92 až 94

88

87

86

2. Fondy

Součet ř. 88 až 90

Číslo
řádku

1. Vlastní jmění

I. Jmění celkem

PASIVA CELKEM

B.

A.

PASIVA

7314
4568
631
631
3615
1694
14
100
888
492
76
147
66
138
322
322
12915

8347
508
468
40
7839
525

Stav k posled. dni účetního
období

PŘÍLOHY

52

301
85
120
973
17 893
13 197

41
3
9
222
4 158
3 053

260
82
111
751
13 735
10 144

08
09
10
11
12
13

Opravy a udržování

Cestovné

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

Osobní náklady celkem

Mzdové náklady

5.

7.

8.

1 479

275

6.

18 434

18 434

0
1 204

06
07

Prodané zboží

4.

Služby celkem

11

9.

III.

II.

347
597

140

207
586

04
05

Spotřeba energie

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

2.

1 033

435

598

3.

20 411

19 020

1 391

02
03

Spotřebované nákupy celkem

40 861

23 940

celkem
8
16 921

Činnosti
hospodářská
6

Spotřeba materiálu

I.

hlavní
5

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
Masarykova
.......................................
Veselí nad Moravou
.......................................
698 01
.......................................
lékárenství, pečovatelská služba
.......................................

Charita Veselí nad Moravou

Název, sídlo, právní f orma a předmět
činnosti účetní jednotky

1.

01

Číslo
řádku

Náklady

Text

44163967

IČ

(v celých tisících Kč)

31.12.2011
ke dni ...............................

Výkaz zisku a ztráty

A.

Výčet položek podle vyhlášky č.
504/2002 Sb. ve znění pozdějších
předpisů

PŘÍLOHY

11

Náklady na reprezentaci

Ostatní služby

7.

8.

100
19
7
74

20
1
5
14

80
18
2
60

18
19
20
21

Daně a poplatky celkem

Daň z nemovitostí

Ostatní daně a poplatky

15.

16.

379
1

181
1

198
0

22
24

Ostatní náklady celkem

Ostatní pokuty a penále

53

12
40 861

0

12

37

Tvorba opravných položek

30.

Náklady celkem

23 940

587

286

301

32

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

25.

16 921

599

286

313

31

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
celkem

43

8
313

8
123

0
190

29
30

Manka a škody

Jiné ostatní náklady

23.

24.

VI.

1
6

0
0

1
6

27
28

Kursové ztráty

Dary

21.

22.

2
48

1
48

1
0

25
26

Odpis nedobytné pohledávky

Úroky

19.

20.

V.

18.

IV.

Daň silniční

41

14.

192

15

26

17

Ostatní sociální náklady

13.

4 463

44

1 046

148

3 417

16

Zákonné sociální pojištění

13 197

17 893

973

120

85

Zákonné sociální náklady

3 053

4 158

222

9

3

10.

10 144

13 735

751

111

82

12.

14

12
13

Osobní náklady celkem

Mzdové náklady

III.

9.

10

09

Cestovné

6.

PŘÍLOHY

54

6 675
6 675
41 435

0
0
24 413

6 675
6 675
17 022

79
80

Provozní dotace celkem

Provozní dotace

D.

34.

C.

49
525

49
424

0

83
84

Daň z příjmu

Výsledek hospodaření po zdanění

101

574

473

101

82

Výsledek hospodaření před zdaněním

81

197
197

66
66

131
131

75
77

Výnosy celkem

29.

VII.

27.

VI.

Přijaté příspěvky celkem

139

0

139

68

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

19.

Přijaté příspěvky (dary)

139

0

139

67

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek
celkem

V.

1
45

0
2

1
43

64
66

Kursové zisky

5

51

Jiné ostatní výnosy

7
5

23 610

16.

0

44

23 610

10 763

34 373

41 435

18.

59

0

730

24 340

24 413

celkem
8

63

Ostatní výnosy celkem

IV.

48

10 033

10 033

17 022

Činnosti
hospodářská
6

Úroky

Tržby za prodané zboží

3.

47

hlavní
5

15.

Tržby z prodeje služeb

I.

2.

44
45

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

Číslo
řádku

B.

Text

PŘÍLOHY

PŘÍLOHY

55

Organizační struktura účetní jednotky

56
Výdejna léků Vnorovy

Ošetřovatelská služba

Domácí zdravotní péče vedoucí
domácí péče

Středisko Lipov

Středisko Velká nad Veličkou

Středisko Veselí nad Moravou

Hospodářská činnost
lékárna
výdejna léčiv
pronájem bytu
poradenské a ostatní služby
půjčovna pomůcek
poradenská činnost

Hlavní činnost:
ošetřovatelská služba
pečovatelská služba
osobní asistence
stacionář Toník
občanská poradna
humanitární a ostatní aktivity

Charita Veselí nad Moravou
Masarykova 136, Veselí nad Moravou, 698 01
44163967
církevní právnická osoba - humanitární organizace církve
charitativní a humanitární činnost, sociální služby, zdravotnické služby - domácí péče, doplňková činnost
související s hlavní činností, provozování hospodářských služeb, lékárna s výdejnou léčiv

I. Obecné údaje

Lékárna sv. Lukáše
vedoucí lékárny

pečovatelská služba

Regionální sklad pomůcek

Osobní asistence

Občanská poradna

Stacionář Toník

Vedoucí sociálních služeb

Ekonomicko-správní úsek

Ředitel

Charita Veselí nad Moravou

ACHO

Diecézní biskup

Předmět činnosti a poslání účetní jednotky, tj. činnosti hlavní, hospod., případně další
činnosti a účel, pro který byla zřízena

1. Údaje o účetní jednotce
Název účetní jednotky
Sídlo
IČO
Právní forma

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. v účetním období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011

PŘÍLOHY

57

ředitel Charity, statutární orgán Ing. Mgr., Kolařík Petr
předsedkyně rady Charity, Mgr. Kebrlová Pavla
členka rady Charity, Šimšíková Marie
člen rady Charity, Kočiš Josef
člen rady Charity, Ing. Hořák Radek
revizní komise, MUDr. Bezděková Eva
revizní komise, Mgr. Vlasáková Alena
revizní komise, Těthalová Marcela
31.12.2011
16.5.1991
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Veselsko, stavební bytové družstvo: majetková účast ve výši 9 604,- Kč nabytá dědictvím

Změny v rejstříku provedené v
--účetním období
Zásadní změny org. struktury
ukončení činnosti střediska 1724 - Poradenské a ostatní služby k 31.12.2011
2. Zaměstnanci a společníci, jejich osobní náklady
Prům. přepočt. počet zam. během úč. odb.
sociální
zdravotní
*z toho členění dle kategorií
obchodně provozní
správa
Hlavní činnost v tis. Kč
mzdové náklady
10 144,00
zákonné soc. poj.
3 417,00
Osobní náklady zaměstnanců v
členění dle výkazu zisků a ztrát
zákonné soc. náklady
148,00

Název jiných úč. jednotek, v nichž
má úč. jednotka podíl, reps. akcie výše podílu, počet akcií, hodnota a
druh, výše základního kapitálu,
vlastního jmění, fondů, HV za
minulé období

Lidé v obtížných soc. situacích

Práce s dobrovolníky

Poradenské a ostatní služby

Pronájem bytu

Vklady do vlastního jmění, povaha a
--výše těchto vkladů.

Rozvahový den
Datum vzniku
Zakladatel, zřizovatel

Statutární orgány

Ošetřovatelská služba

Domácí zdravotní péče vedoucí
domácí péče

Ostatní humanitární aktivity

Výdejna léků Vnorovy

Lékárna sv. Lukáše
vedoucí lékárny

55 osob
31
8
osob
8
8
Hospodářská činnost v tis. Kč
3 053,00
1 046,00
44,00

PŘÍLOHY

mzdové náklady
zákonné soc. poj.
zákonné soc. náklady
ostatní soc. náklady
celkem
Stránka 1

10 144,00
3 417,00
148,00
26,00
13 735,00

Hlavní činnost v tis. Kč

0

497 tis.Kč
0 tis.Kč
0

1 osob

31
8
osob
8
8
Hospodářská činnost v tis. Kč
3 053,00
1 046,00
44,00
15,00
4 158,00

bezplatné užívání služebního vozidla,
-----

54
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

58
----

----

účetní jednotka nemá tento případ
Ve sledovaném roce má organizace majetkovou účast v bytovém družstvu, kterou nabyla v dědickém řízení.
- oceňováno cenami pořizovacími
- pohledávky a finanční majetek jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami

Zásoby účtovány:
- způsobem A - evidence zásob, zboží na skladech lékárny a výdejny, pohonné hmoty
- způsobem B - evidence zásob, kancelářský materiál, čistící prostředky, zdravotnický materiál ošetřovatelské služby
Výdej zásob ze skladu je účtován:
- skladovými cenami, zboží a materiál na skladě lékárny a výdejny
Ocenění zásob:
-oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší
pořizovací náklady (dopravné, provize, pojistné, clo a jiné)

----

4. Významné změny metod včetně uvedení důvodů a vyčíslení částek změn
*způsobu oceňování
----

Složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni
vlastních nákladů

3. Složky pořizovacích cen a vlastních nákladů s ohledem na významnost uvedení této skutečnosti
Druhy vedl. pořiz. nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích
- poštovné, balné
cen nakupovaných zásob

2. Odchylky od účetních metod dle § 7 odst. 5 zákona o účetnictví
Odchylka a její zdůvodnění
Vliv na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření

d) ostatních významných složek majetku

b) DHM a DNM vytvořeného vl. činností
c) cenných papírů a podílů, derivátů

1. Způsob ocenění významných složek majetku
a) zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností

II. Aplikace obecných účetních zásad, použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování s ohledem na významnost

Plnění členům statutárních orgánů (vč. bývalých členů)
Plnění členům jiných řídících orgánů (vč. bývalých členů)
Plnění členům kontrolních a jiných orgánů (vč. bývalých členů)

3. Půjčky, úvěry, zálohy (s uvedením výše, úrokové sazby a hlavních podmínek), poskytnutá zajištění a ostatní plnění v peněžní i nepeněžní formě (bezplatné předání k užívání osobních
automobilů nebo jiných movitých či nemovitých věcí, využití služeb, penzijní připojištění atd.)

Účast členů stat., kontrol. či jiných orgánů a jejich rod. příslušníků v osobách, s nimiž úč.
jednotka uzavřela za obd. smluvní vztahy

Odměny členům stat. orgánů (bez souv. odvodů a ost. soc. nákl.)
Odměny členům doz. kontrol. a tichých org.
Vzniklé či sjednané penzijní závazky bývalých členů vyjmenovaných orgánů

Počet a postavení zaměstnanců, kteří jsou zároveň členy statut., kontrolních či jiných
orgánů (dle kategorií)

Osobní náklady zaměstnanců v
členění dle výkazu zisků a ztrát

*z toho členění dle kategorií

sociální
zdravotní
obchodně provozní
správa

PŘÍLOHY

----

----

59

Na každý účetní případ je vystaven účetní doklad nebo souhrnný účetní doklad pro více účetních případů, účetní doklady jsou
následně zaznamenány do elektronické podoby. Účetní záznamy v písemné i elektronické formě jsou archivovány dle platných
zákonů a vyhlášek. Originální účetní doklady jsou průběžně ukládány v sídle organizace, účetní záznamy jsou archivovány na
datovém médiu v sídle organizace.

----

----

----

*rozpis rezerv

*doměrky DZP za minulá období
* rozpis odloženého daňového
závazku nebo pohledávky

Významné položky kompenzované
ve výkazech s jinými položkami:

----

----

- ve výnosech
- v nákladech
----

Dotace na provoz služeb v tis. Kč
6 675
6 675

III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1. Významné položky či skupiny položek z účetních výkazů, jejichž uvedení je podstatné pro analýzu a pro hodnocení finanční a majetkové situace a výsledku hospodaření
Významné položky, které
---nevyplývají z výkazů

*případná výše opravné položky dle předchozího bodu
9. Způsob a místo úschovy účetních záznamů
Způsob a místo úschovy účetních záznamů

*důvod neocenění cenného papíru, podílu či derivátu reálnou hodnotou

*změny reálné hodnoty včetně změn v ocenění podílu ekvivalencí - dle
druhů finančního majetku - a způsob zaúčtování

8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které oceňují reálnou hodnotou (významné)
---*druh majetku / závazku
*popis použitého oceňovacího modelu při ocenění cenných papírů a
---derivátů

5. Významné opravné položky k majetku a rezervy
*druh
Opravné položky k pohledávkám byly vytvářeny k pohledávkám za společností v konkurzu.
*způsob stanovení
Dle zákona o rezervách byla vytvořena 100% opravná položka.
*zdroj informací pro stanovení výše
Dle zákona o rezervách byla vytvořena 100% opravná položka.
6. Významné odpisy a oprávky k majetku
*způsob stanovení
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly stanoveny dle daňových odpisů podle jednotlivých skupin.
Zákon o daních z příjmů.
*zdroj informací pro stanovení výše
7. Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu s ohledem na významnost
*použitý kurz (pevný)
aktuální denní kurz vyhlášený ČNB k poslednímu dnu v měsíci
*periodicita změn pevných kurzů
1x měsíčně

4. Významné změny metod včetně uvedení důvodů a vyčíslení částek změn
*způsobu oceňování
---*způsobů odpisování
---*postupů účtování
---*uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení
----

Složky nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni
vlastních nákladů

3. Složky pořizovacích cen a vlastních nákladů s ohledem na významnost uvedení této skutečnosti
Druhy vedl. pořiz. nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích
- poštovné, balné
cen nakupovaných zásob

Vliv na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření

PŘÍLOHY
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6 675
6 675

01/2012

splatná:

345

345

tis. Kč

73
73

vznikla:
12/2011
3
splatná:
01/2012
3
zakoupení klimatizačních jednotek ve výši 150 tis. Kč

vznikla:
12/2011
splatná:
01/2012
(srážková daň )

vznikla:
12/2011
147
splatná:
01/2012
147
(záloha na daň ze závislé činnosti )

12/2011

vznikla:

Provozní dotace v tis. Kč
- MPSV
- JMK
- obecní a městská zastupitelstva
- MVČR

Stránka 2

4 779
912
983
1

Úvěr u KB a. s. ve výši 1.000.000,- Kč z roku 2009, úroková sazba činí 6,39 % p.a. z jistiny úvěru. Majetek zatížený zástavním právem uveden na
5092 - zastavěná plocha a nádvoří p.č. 580 a budova č.p. 136 na této parcele (zůstatek k 31. 12. 2011 ve výši 630 948,05 Kč).

----

----

- ve výnosech
- v nákladech
----

Dotace na provoz služeb v tis. Kč

----

LV

4. Dary - přijaté a poskytnuté

3. Pohledávky
*po lhůtě splatnosti
*s dobou splatnosti nad pět let od rozvahového dne
*zatížené zástavním právem

Převedené nebo poskytnuté zajištění
Pronajatý majetek
Cizí majetek uvedený v rozvaze, např. majetek v rámci pronajatého podniku nebo jeho části
Majetek s tržním oceněním výrazně vyšším než v účetnictví

Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věc.břemenem

2. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek

tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

parcela č. St 580 uvedená na LV5092 - zastavěná plocha a nádvoří,
budova čp. 136 na parcele č. St 580 uvedená na LV5092 - obč. vyb.
------Automobily pořizované na leasing, jejichž odkupní hodnota je výrazně nižší než hodnota
pořizovací.
21
0
0

Vypořádání hospodářského výsledku HV z r. 2011 byl převeden v r. 2012 na účet nerozděleného zisku, neuhrazených ztrát z minulých let. Zisk pokrývá ztráty u neziskových projektů v hlavní činnosti.
předchozích období

Významné události od rozvahového
dne do okamžiku sestavení závěrky

* výše evidovaných daňových
nedoplatků u místně příslušných
finančních orgánů - výše, datum
vzniku, splatnost

* výše splatných závazků poji. na
soc. zabezp. a příspěvku na stát.
politiku zaměst. - výše, datum
vzniku, splatnost
* výše splatných závazků veřejného
zdr. pojištění - výše, datum vzniku,
splatnost

*přijaté dotace na investiční a
provozní účely

*rozpis rezerv
*rozpis dlouhodobých bank. úvěrů
včetně úrokových sazeb a popisu
zajištění úvěru

*doměrky DZP za minulá období
* rozpis odloženého daňového
závazku nebo pohledávky

Významné položky kompenzované
ve výkazech s jinými položkami:

nevyplývají z výkazů

PŘÍLOHY
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911010 - sbírka věnce
911020 - sbírka perníky + punč
911030 - sbírka koncert AS

Stav a pohyb fondů
Název

Počáteční stav
0
0

0

Úbytek
1
0
0

Přírůstek

po zdanění v tis. Kč

Konečný stav
13
8
8

2010
-218

2010
-218

14
8
8

101
424
331

101
473
331

převod na nerozdělený zisk / ztrátu

0

tis.Kč

0
631
0
0
0

14
8
8
13

tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

66
106
10

21
0
0

tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

------Automobily pořizované na leasing, jejichž odkupní hodnota je výrazně nižší než hodnota
pořizovací.

před zdaněním v tis. Kč
*hlavní činnost
*hospodářská činnost
*pro účely daně z příjmů (základ daně z příjmů)
8. Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období, zejména rozdělení zisku
Rok
*výše hospodářského výsledku
*rozdělení hospodářského výsledku
převod na nerozdělený zisk / ztrátu
9. Cenné papíry v držení s udáním počtu a rozsahu práv
nejsou
Cenné papíry v držení s udáním počtu a rozsahu práv

5. Závazky
*po lhůtě splatnosti
* kryté zárukou (s uvedením povahy a formy) - úvěr u KB zajištěný nemovitostmi
*s dobou splatnosti nad pět let od rozvahového dne
*nevykázané v rozvaze
*penzijní závazky
6. Úprava informací ve výkazech za minulé účetní období v případě nesrovnatelnosti
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
7. Výsledek hospodaření

TKS Tříkrálová sbírka
soukromníci a právnické osoby
obce
* veřejné sbírky s uvedením účelu a vybraných částek
Sbírka - věnce
Sbírka - perníky + punč
Sbírka - koncetr AS
Postní almužna
*poskytnuté (rozpis významných darů včetně uvedení příjemců):

4. Dary - přijaté a poskytnuté
*přijaté (rozpis významných darů včetně uvedení dárců):

3. Pohledávky
*po lhůtě splatnosti
*s dobou splatnosti nad pět let od rozvahového dne
*zatížené zástavním právem

Převedené nebo poskytnuté zajištění
Pronajatý majetek
Cizí majetek uvedený v rozvaze, např. majetek v rámci pronajatého podniku nebo jeho části
Majetek s tržním oceněním výrazně vyšším než v účetnictví

PŘÍLOHY

Pavlína Jančaříková

Ing., Mgr. Petr Kolařík

Sestavil:

Statutární orgán:

Okamžik sestavení účetní závěrky: 01. 06 2012

911140 - TKS Japonsko
911300 - Adopce na dálku - Indie
911320 - Adopce na dálku - Ukrajina
911420 - Somálsko, Etiopie

911010 - sbírka věnce
911020 - sbírka perníky + punč
911030 - sbírka koncert AS
911100 - Tříkrálová sbírka
911110 - TKS - přímá pomoc
911111 - Postní almužna
911120 - TKS - bezdomovci
911130 - TKS - poradna

Rok
*výše hospodářského výsledku
*rozdělení hospodářského výsledku
9. Cenné papíry v držení s udáním počtu a rozsahu práv
Cenné papíry v držení s udáním počtu a rozsahu práv
Stav a pohyb fondů
Počáteční stav
Název
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

0

Úbytek

20
4
14
4

1
0
0
805
142
84
0
20

Stránka 3

nejsou
Přírůstek

převod na nerozdělený zisk / ztrátu

20
4
14
4

14
8
8
804
150
84
2
20

2010
-218

Konečný stav

převod na nerozdělený zisk / ztrátu

0
1
0
0

13
8
8
0
8
0
2
0

2010
-218
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Z P R Á VA N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A

Auditovaná organizace:
Právní form a:
Sídlo:

Charita Veselí nad Moravou
církevní právnická osoba
Masarykova 136,
698 01 Veselí nad Moravou

Identifikační číslo:
Předmět činnosti:

44 16 39 67
charitativní a humanitární činnost,
sociální služby, zdravotnické služby domácí péče, doplňková činnost
související s hlavní činností,
provozování hospodářských služeb,
lékárna s výdejnou léčiv

Identifikace účetní závěrky :
Rozvahový den:
Identifikace účetního období :

řádná účetní závěrk a
31. prosince 2011
kalendářní rok 2011

Auditorská společnost : Weida, s.r.o.
796 01 Prostějov, Krasická 61
číslo osvědčení KA ČR 220
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ZPRÁVA AUDITORA PRO ZŘIZOVATELE ORGANIZACE
CHARITA VESELÍ NAD MORAVOU
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku organizace Charita Veselí nad
Moravou, tj. rozvahu k 31. prosinci 2011, výkaz zisku a ztráty za období
od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 a přílohu této účetní závěrky, včetně
popisu použitých významných účetních metod. Údaje o organizaci Charita
Veselí nad Moravou jsou uvedeny v úvodu přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s
českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán organizace Charita
Veselí nad Moravou.

Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a

zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky
tak, aby neobsahovala významné n esprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci
přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní
závěrce.

Audit

jsme

provedli

v

souladu

se

zákonem

o

auditorech

a

Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni
dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali
přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat
důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce.
Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizik,
že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo
chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám,
které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobr azení účetní závěrky.
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Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy,
nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení
vhodnosti

použitých

účetních

metod,

přiměřenosti

účetních

odhadů

provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný
základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý ob raz aktiv a
pasiv organizace Charita Veselí nad Moravou k 31. prosinci 2011 a nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící k 31. prosinci 2011 v
souladu s českými účetními předpisy.

V Prostějově 1. června 2012

Weida, s.r.o.

Ing. Vlastimil Weida

Krasická 61

jednatel společnosti

796 01 Prostějov

odpovědný auditor

číslo osvědčení KA ČR 220

číslo osvědčení 1327

Přílohy: Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce k 31.12. 2011
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