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ÚVODNÍ SLOVO
Drazí přátelé,
máte v rukou výroční zprávu Charity Veselí nad Moravou za rok 2012. Po
roce budete mít možnost opět nahlédnout do obětavé práce, náročné služby
mnoha zaměstnanců a dobrovolníků, štědros� dárců a sponzorů naší Charity.
Díky této výroční zprávě budete moci poznat její činnost a uvědomit si, jak
existenciálně důležitou a nenahraditelnou ins�tucí Charita je, neboť i když to
možná nevidíme, žije mezi námi mnoho potřebných lidí, kteří jsou odkázáni
na milosrdenství obětavých zaměstnanců a dobrovolníků charity.
Ovšem nesmíme za činnos� charity vidět jen odbornou práci – počet ošetřených pacientů, přinesených obědů, nákupů apod. Myslím si, že to největší
co charita poskytuje je láska a přátelství, které naší společnos� nejvíce chybí.
Starý či nemocný člověk dokáže snést nemoci a boles�, ale co nedokáže unést
žádný člověk je žít bez lásky, bez úsměvu, bez naslouchání.
Termíny „láska“ a „Bůh“ se dnes staly jedněmi z nejužívanějších a také nejvíce zneužívaných slov, kterým se dávají jiné významy, než ve své podstatě
mají. Češ�na používá jediný výraz pro lásku - hovoří se o lásce k vlas�, o lásce
k práci, ke koníčkům, o lásce mezi rodiči a jejich dětmi, o sourozenecké lásce
a mezi příbuznými, o lásce mezi manžely, o lásce k bližnímu a k Bohu. Snad
všichni cí�me, že není stejná láska mezi manžely a láska k práci, i když používáme stále stejný termín. La�na má výhodu, že používá více termínů pro
vyjádření lásky a jedním z nich je slovo caritas. Tento výraz označuje všechny
formy křesťanské dobročinnos�, službu lásky.
I přes velký rozvoj vědy a techniky, přes všechny snahy lékařské vědy, stále
zůstává veliký prostor těžkos�, boles� a utrpení mnoha a mnoha lidí, který je
potřeba vyplnit křesťanskou láskou, péčí a starostlivos�. Myslím si, že největší
bolest dnešních starých a nemocných lidí není bolest fyzická, ale duchovní
a duševní – prázdnota, samota, pocit zbytečnos�. Nechybí jim léky či ošetření,
ale úsměv, naslouchání, přijímání, povzbuzování, být s někým. Snažme se být
nablízku mnoha těm potřebným, kteří nás požádají o pomoc a nezapomínejme přitom na slova našeho Pána, jak čteme v evangeliu podle sv. Matouše:
„Měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít; byl jsem
na cestě a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen
a navš�vili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste ke mně.‘ Spravedliví mu na
to řeknou: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali jsme � najíst, žíznivého
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a dali jsme � napít? Kdy jsme tě viděli na cestě a ujali jsme se tě, nebo nahého
a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme
k tobě?‘ Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho
z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.‘“
Kolem sebe máme nespočet žíznivých po lásce, nahých, nemocných, vězněných na lůžku… co jsme pro ně, tedy i pro Ježíše udělali? Mějme se na
pozoru, protože i nám hrozí, abychom od Ježíše neslyšeli snad ta nejhorší
slova, které člověk může slyšet: ‚Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně,
který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad a nedali jste
mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě a neujali
jste se mě, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení
a nenavš�vili jste mě.‘ Tu mu na to řeknou také oni: ‚Pane, kdy jsme tě viděli
hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme �?‘ On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste
neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.‘
A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“
Všem, kteří se na náročné práci charity podílejí a také těm, kteří ji hmotně
nebo svými modlitbami podporují, vyprošuji Boží pomoc a požehnání.
P. Mar�n Sekanina
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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
Charity
Veselí
nad
Moravou
Organizační
struktura
účetní
jednotky
Diecézní biskup
ACHO
Arcidiecézní charita Olomouc
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)

„Nezáleží na tom, zda konáme velké nebo malé věci, ohromující
nebo nepatrné, ale jen na lásce s níž je provádíme.“

Kontakt
Název služby:
Adresa:
Telefonický kontakt:
Kontaktní osoba:
E – mail:

Charitní ošetřovatelská služba
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
518 322 213, 608 860 479
Jana Žádníková, vedoucí ošetřovatelské služby
a sociálních projektů
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 sedm dní v týdnu po celý rok.
Žádos� o péči jsou přijímány kdykoliv v pracovní dny dle provozní doby.

Charakteris�ka ošetřovatelské péče:
Charitní ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče poskytovaná registrovanými zdravotními sestrami ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Tato
péče je indikována registrovanými prak�ckými lékaři nebo ošetřujícím lékařem
při hospitalizaci nebo ošetřujícím lékařem, jde-li o pacienta v terminálním
stavu. Je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Cíl služby:
Zajis�t a poskytnout odbornou ošetřovatelskou péči osobám po propuštění
z nemocnice nebo nemocným, kterým poskytováním ošetřovatelské péče
umožníme zůstat co nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí.

Cílová skupina:
Osoby všech věkových kategorií s dlouhodobým, chronickým a akutním onemocněním nebo v terminálním stavu a to na základě indikace prak�ckého
lékaře.
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Oblast působení:
Zdravotní sestry dojíždějí do domácnos� občanů ve Veselí nad Moravou,
Vnorovech, Bzenci, Moravském Písku, Domaníně, Syrovíně, Těmicích, Blatnici,
Suchově, Kozojídkách, Žeravinách, Hroznové Lhotě, Lipově, Louce, Tasově
a dalších obcí Horňácka, kde poskytují odbornou zdravotní péči.

Prováděné úkony sestry charitní ošetřovatelské služby (CHOS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zajištění aplikace injekcí, inzulínu, infuzí
zajištění odběrů biolog. materiálu (krve, moče, sputa, stolice)
převazy dekubitů, operačních ran, bércových vředů, popálenin
ošetření a péče o stomie všech druhů
cévkování, péče o permanentní katetry
aplikace očistného klyzmatu
měření fyziologických funkcí
zaučení rodinných příslušníků
ošetřovatelská rehabilitace, pohybová edukace, kondiční a dechová
cvičení
• nácvik sebeobsluhy a soběstačnos�, ak�vizace
• ošetřování chronicky nemocných
• palia�vní péče o pacienty v terminálním stavu (péče o umírající)
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.
Zdravotní sestry pracují v terénu samostatně bez odborného dohledu. Jejich
zkušenos�, praxe, vědomos�, spolehlivost a diskrétnost jsou předpokladem
k plnohodnotné spolupráci s prak�ckými a odbornými lékaři.
Stálý pracovní tým v terénu tvoří 10 zdravotních sester v hlavním pracovním
poměru a 3 zdravotní sestry pracující na dohodu. Spolu zajišťují kon�nuální
péči bez přerušení.
V roce 2012 byla poskytnuta ošetřovatelská péče 467 pacientům. Z toho
bylo 300 žen a 167 mužů. Počet ošetřovatelských návštěv byl sice nižší, ale
s časově náročnější péčí o pacienty a zvýšeným počtem výkonů.
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Sta�s�cké údaje
Počet ošetřovatelských výkonů ................................... 40 392
Počet ošetřovatelských návštěv................................... 23 094
Počet pacientů v ošetřovatelské službě ............................ 467
Počet spolupracujících lékařů ............................................. 22

Ekonomické údaje CHOS
Výnosy
Tržby z prodeje služeb – zdravotní pojišťovny ..........6260143
Tržby z prodeje služeb – zástupy sester .......................... 4250
Tržby z prodeje služeb - služby sestry klientům ............31725
Tržby z prodeje majetku ............................................... 20000
Přijaté příspěvky ............................................................. 5510
Ostatní příjmy ................................................................. 4090
Výnosy celkem...................................................... 6325718
Náklady
Spotřeba materiálu .................................................... 326976
Spotřeba energie .......................................................... 41988
Spotřeba pohonných hmot ........................................ 190669
Ostatní služby vč. leasingu.......................................... 129026
Opravy a udržování .................................................... 117819
Reprezentace .................................................................. 6015
Cestovné ....................................................................... 19718
Výdaje na stravování .................................................... 40465
Daně a poplatky ........................................................... 18979
Daň z příjmů ................................................................. 62800
Odpisy ........................................................................ 182201
Ostatní provozní náklady ............................................ 111813
Osobní náklady celkem ............................................ 4568705
Náklady celkem .................................................... 5817174
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Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči ..................................................... 9,4
Vedoucí pracovníci ............................................................ 0,8
Administra�vní pracovníci ................................................. 0,5
Ostatní pracovníci.............................................................. 0,6
Celkem přepočtení pracovníci ......................................11,3
Dohody - počet hodin................................................ 1220,25

„Skutečná láska není jen libý pocit, ale láskyplné konání.“
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS)
Nikdo nemůže udělat „VŠECHNO“, ale všichni můžeme udělat „NĚCO“

Kontakt
Název služby:
Charitní pečovatelská služba
Adresa:
Masarykova č. 136, 698 01 Veselí nad Moravou
Kontaktní osoba: Marcela Maňáková, vedoucí pečovatelské služby
tel.: 739 389 221
Ivana Třináctá, koordinátorka střediska VNM,
tel.: 608 155 143
Marcela Ančincová, koordinátorka DPS Lipov,
tel.: 734 863 004
Věra Habartová, koordinátorka DPS Velká n. Vel.,
tel.: 739 389 217
E-mail:
marie.s�pska@veselinm.charita.cz

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

Poslání služby:
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, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Poskytováním pečovatelských výkonů kompenzujeme sníženou schopnost
sebeobsluhy uživatele, citlivým a lidským přístupem respektujeme jeho osobnost a individuální potřeby.
Současně usilujeme o to, aby uživatel zůstal po zbytek života ve svém přirozeném prostředí.

Cíl služby:
Charitní pečovatelská služba zajišťuje dopomoc cílové skupině uživatelů při
činnostech, které nemohou vykonávat sami a to podle sjednaného individuálního plánu dle skutečných potřeb.
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Pečovatelská služba dopomáhá lidem, jejichž schopnos� jsou sníženy
zejména v oblas� osobní péče a péče o domácnost. Jde o zvládnu� předem
dohodnutých úkonů, které by uživatelé této služby dělali sami, kdyby jim
v tom nebránilo zdravotní znevýhodnění.
Služby poskytované našim uživatelům jim umožňují setrvat ve vlastním
domácím prostředí a zachovat si svůj životní styl.

Cílová skupina CHPS vyznačuje okruh osob,
kterým je péče poskytována:
• 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,
• rodinám, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (rodiny, ve
kterých se narodila trojčata).

Mezi základní činnos� CHPS patří:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu� podmínek pro osobní
hygienu,
• poskytnu� stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnos�,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakulta�vní činnos� CHPS (uživatel hradí nákladovou cenu):
• cesta za poplatek vozem pečovatelské služby,
• dohled nad nemocným dospělým občanem nebo dítětem od 6.00 do
22.00 hodin,
• dohled nad dodržováním léčebného režimu.

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�ka za rok 2012:
Název střediska
Veselí nad Moravou
DPS Lipov
DPS Velká nad Veličkou
Počty celkem

Počet uživatelů
203
43
93
339

Počet výkonů
115 650
19 477
30 905
166 032

Ekonomické údaje CHPS
Výnosy
Dotace - MPSV.......................................................... 3566000
Dotace - Jihomoravský kraj......................................... 730000
Granty a dotace - obce a města.................................. 874800
Tržby z prodeje služeb – zapůjčení pomůcek................24933
Tržby z prodeje služeb – uživatelé ............................2831254
Tržby z prodeje služeb - Obec Lipov ............................. 41667
Tržby z prodeje služeb – Obec Hr. Lhota ....................... 24000
Přijaté příspěvky - obce .................................................. 2500
Přijaté příspěvky - jednotlivci ......................................... 1650
Přijaté příspěvky - ﬁrmy ............................................... 10850
Tržby z prodeje majetku ................................................. 1000
Ostatní příjmy vč. náhrady škod ................................... 66159
Výnosy celkem...................................................... 8174813
Náklady
Spotřeba materiálu .................................................... 234162
Spotřeba energie .......................................................... 42700
Spotřeba pohonných hmot ........................................ 360592
Ostatní služby vč. leasingu.......................................... 323483
Opravy a udržování .................................................... 197759
Reprezentace .................................................................. 8080
Cestovné ....................................................................... 23528
Výdaje na stravování .................................................... 68403
Daně a poplatky ........................................................... 31618
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Odpisy ........................................................................ 108878
Ostatní provozní náklady .............................................. 90630
Osobní náklady celkem ............................................ 6841861
Náklady celkem .................................................... 8331694

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči ................................................... 23,0
Vedoucí pracovníci ............................................................ 1,5
Administra�vní pracovníci ................................................. 1,2
Ostatní pracovníci.............................................................. 0,6
Celkem přepočtení pracovníci ......................................26,3
Dohody - počet hodin.................................................... 836,3

- 14 -

REGIONÁLNÍ PŮJČOVNA

KOMPENZAČNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK

Kontakt
Název služby:
Adresa:
Telefonický kontakt:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Regionální půjčovna pomůcek
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
518 322 213
Věra Bachanová, vedoucí půjčovny
charita@veselinm.charita.cz

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

Popis činnos�
Nedílnou součás� našich služeb je zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, které jsou využívány jako nezbytná součást ošetřovatelské,
pečovatelské i asistenční služby nejen v regionu naší působnos�, ale i za jejími hranicemi. Disponujeme širokým sor�mentem pomůcek, které nabízíme
k zapůjčení za poplatek dle platného ceníku. Jedná se především o elektrická
a mechanická polohovací lůžka, různé typy chodítek, WC židle, nástavce na
WC, sedačky na vany i do vany, sprchové židle, invalidní vozíky, an�dekubitní
matrace a podložky, stolky k lůžkům, stojací hrazdy atd.
Zájemci o zapůjčení pomůcek si je mohou osobně vyzvednout přímo na
Charitě. Elektrické polohovací lůžko jim naši pracovníci přivezou za poplatek až do domu. Vždy jsou seznámeni s obsluhou a funkčnos� jednotlivých
pomůcek.
O tuto službu je velký zájem a neustále narůstá počet těch, kteří se na nás
obrací o radu a s žádos� o zapůjčení některé z nabízených pomůcek. V péči
o nemocné jsou nenahraditelnými pomocníky.
V průběhu roku jsme dokoupili elektrická polohovací lůžka, invalidní vozíky,
různé typy chodítek, WC židle včetně náhradních nádob a plastových desek,
an�dekubitní matrace, stolky k lůžku, mobilní koupací vanu, sedačku do
sprchy, speciální pomůcky k manipulaci s imobilním pacientem.
V roce 2012 využilo služeb Regionální půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 487 osob. I v budoucnu jsme připraveni vyjít v maximální
- 15 -

možné míře vstříc zájemcům a uživatelům nejen zapůjčením žádané pomůcky,
ale taky radou, doporučením a v případě potřeby pomocí k získání vlastní
pomůcky.

Ekonomické údaje Regionální půjčovny kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek
Výnosy
Tržby z prodeje služeb – z pronájmu .............................. 5000
Tržby z prodeje služeb – zapůjčení pomůcek..............847041
Dary - ﬁrmy................................................................... 10610
Ostatní příjmy ................................................................... 371
Výnosy celkem........................................................ 863022
Náklady
Spotřeba materiálu ...................................................... 16647
Nákup nových pomůcek ............................................. 244390
Spotřeba energie ............................................................ 5429
Spotřeba pohonných hmot .......................................... 11204
Ostatní služby vč. leasingu.............................................. 5743
Opravy a udržování ........................................................ 5680
Reprezentace .................................................................... 116
Výdaje na stravování ........................................................ 128
Daně a poplatky ............................................................. 2184
Daň z příjmů ................................................................. 36480
Odpisy .......................................................................... 38588
Ostatní provozní náklady .............................................. 47424
Osobní náklady celkem .............................................. 153643
Náklady celkem ...................................................... 567656

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči ........................................................ 0
Vedoucí pracovníci ............................................................... 0
Administra�vní pracovníci ................................................. 0,5
Ostatní pracovníci.............................................................. 0,1
Celkem přepočtení pracovníci ........................................0,6
Dohody - počet hodin........................................................... 0
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SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE
Kontakt

Název služby:
Adresa:
Telefonický kontakt:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Osobní asistence
Masarykova č. 136, 698 01 Veselí nad Moravou
739 389 221
Marcela Maňáková, vedoucí osobní asistence
marie.s�pska@veselinm.charita.cz

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

Poslání služby
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 uživatel potřebuje.
Osobní asistent podporuje nezávislost a samostatnost uživatele. Nedělá
nic, co může uživatel zvládnout sám. Nerozhoduje za něj, pouze poskytuje
dopomoc a nabízí různá řešení problémů.
Služba je terénní a je poskytována bez časového omezení.

Cíl služby
Cílem služby je dopomoci osobám se sníženou soběstačnos� žít svůj život co
nejkvalitněji ve svém přirozeném domácím prostředí.
U dospělého uživatele jde o rozvoj soběstačnos� a možnos� zachovat si
vlastní životní styl.
Doprovodem do stacionáře umožňujeme osobní rozvoj a možnost začlenění
se do společnos� i osobám s tělesným a mentálním pos�žením.

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 osoby.
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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
Základní činnos� OA:
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�
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.

Sta�s�ka za rok 2012
Počet uživatelů: 7
Počet asistenčních návštěv: 1502
Počet hodin osobní asistence: 1015
Ve spolupráci s ošetřovatelskou a pečovatelskou službou se nám podařilo
docílit kvalitní a komplexní péče o naše uživatele.

Další údaje
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního plánování) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.
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Ekonomické údaje Osobní asistence
Výnosy
Dotace - MPSV............................................................ 220000
Dotace - Jihomoravský kraj........................................... 24000
Granty a dotace - obce a města.................................... 20000
Dary - ﬁrmy................................................................... 15850
Tržby z prodeje služeb ................................................ 144302
Ostatní příjmy ................................................................... 122
Výnosy celkem........................................................ 424274
Náklady
Spotřeba materiálu ........................................................ 7372
Spotřeba energie .................................................................. 7
Spotřeba pohonných hmot .......................................... 22476
Ostatní služby vč. leasingu............................................ 15806
Opravy a udržování ...................................................... 16247
Reprezentace .................................................................... 231
Cestovné ......................................................................... 3327
Výdaje na stravování ...................................................... 3990
Daně a poplatky ............................................................. 2540
Odpisy .............................................................................. 161
Ostatní provozní náklady .............................................. 13879
Osobní náklady celkem .............................................. 428242
Náklady celkem ...................................................... 514278

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči ..................................................... 1,5
Vedoucí pracovníci .......................................................... 0,15
Administra�vní pracovníci ................................................. 0,1
Ostatní pracovníci................................................................. 0
Celkem přepočtení pracovníci ......................................1,75
Dohody - počet hodin......................................................... 10
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OBČANSKÁ PORADNA

„Život není nic lehkého. Miny jsou vždycky někde ukryté.“
Robert Fulghum

Kontakt
Název služby:
Adresa:
Telefonický kontakt:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Občanská poradna
Masarykova 136, 698 01 Veselí nad Moravou
518 326 227
Mgr. Tereza Šašinková, vedoucí poradny
Miluše Dvořáčková DiS., poradkyně, sociální pracovnice
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

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

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou jednotlivci, páry, manželé, rodiny s věkovým vymezením
od 16 let výše (uživatelé starší 16 let).
Jsou to osoby:
• které subjek�vně vnímají, že se dostaly do nepříznivé sociální situace,
(řeší bytové, manželské či partnerské, vztahové, ﬁnanční po�že), kterou
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nejsou schopny řešit vlastními silami, ani za pomoci svého okolí (rodina,
přátelé)
• bez rozdílu pohlaví, národnos�, náboženského vyznání.
Lokální vymezení:
osoby bez omezení lokální působnos�.
Dle podmínek registrace (viz zákon o sociálních službách) považujeme cílovou
skupinu, která se dostala do nepříznivé sociální situace za osoby v krizi.

Cíl
Hlavním cílem je společně s uživatelem deﬁnovat jeho problém a obeznámit
jej s možnými variantami řešení. Uživatel sám rozhoduje o tom, kterou variantu řešení si zvolí. To vede uživatele k většímu uvědomování si odpovědnos�
za řešení jeho problémů.
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.

Oblas� poskytovaného poradenství
•
•
•
•
•
•
•
•
•

systém sociálních dávek a pomoci,
nemocenské a důchodové pojištění,
pracovně-právní problema�ka,
rodina a mezilidské vztahy,
majetkoprávní vztahy,
školství a vzdělávání,
právní systém a právní ochrana,
náhrady škody, dluhy, exekuce,
problema�ka bydlení.

Jaký byl rok 2012
V roce 2012 opět vzrostl jak počet intervencí, tak i počet uživatelů. Předpokládá se, že kapacita Občanské poradny je v tuto chvíli naplněná a v dalších
letech se bude pohybovat kolem hranice 600 intervencí za rok.
Občanská poradna i nadále spolupracovala s Městským úřadem města
Veselí nad Moravou a také některými obvodními lékaři.

Další údaje
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního plánu) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.
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Sta�s�cké údaje za rok 2012:
Počet uživatelů
Počet intervencí

451
644

Ekonomické údaje Občanské poradny
Výnosy
Dotace - MPSV............................................................ 311000
Granty a dotace - obce a města.................................... 40000
Tržby z prodeje služeb ................................................ 117040
Přijaté příspěvky ............................................................... 200
Ostatní příjmy ................................................................... 102
Výnosy celkem........................................................ 468342
Náklady
Spotřeba materiálu ...................................................... 23252
Spotřeba energie .................................................................. 3
Spotřeba pohonných hmot ............................................ 1235
Ostatní služby vč. leasingu............................................ 28637
Opravy a udržování .......................................................... 788
Reprezentace .................................................................... 373
Cestovné ......................................................................... 5254
Výdaje na stravování ...................................................... 4654
Daně a poplatky ............................................................. 1092
Odpisy .............................................................................. 135
Ostatní provozní náklady ................................................ 1763
Osobní náklady celkem .............................................. 406915
Náklady celkem ...................................................... 474101

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči ........................................................ 1
Vedoucí pracovníci .......................................................... 0,05
Administra�vní pracovníci ................................................. 0,1
Ostatní pracovníci................................................................. 0
Celkem přepočtení pracovníci ......................................1,15
Dohody - počet hodin......................................................... 30
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TONÍK – DENNÍ STACIONÁŘ
Každý z nás občas potřebuje slyšet: „Je dobře, že jsi!“

Kontakt
Název služby:
Adresa:
Telefonický kontakt:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Stacionář Toník
Kollárova 1235, Veselí nad Moravou
518 322 390
Marcela Tomečková, vedoucí
stacionar.tonik@veselinm.charita.cz

Provozní doba (pro uživatele služby)
Po – Pá 8:00 – 14:00

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 zařízení moderní, rodinného typu. Personál stacionáře
se snaží o vytvoření příjemné atmosféry a klidného prostředí 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 pomocí psa), tělocvik a pohybové ak�vity.
S uživateli služby jsme se snažili více zaměřit na alterna�vní komunikaci.
Vytvářeli jsme komunikační knížky pro uživatele, snažili jsme se individuálně
komunikovat. Pracovali jsme s fotkami, používali jsme VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém).
V roce 2012 jsme poskytovali prostřednictvím dobrovolné pracovnice
(odborné lékařky) a jejího psa Candyho canisterapii, která sloužila k nácviku
koncentrace a zvýšené pozornos�, rozvoji sociálního cítění a zlepšení kvality
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života uživatelů. Další činnost ze zooterapie byla péče o vodní želvičky. Uživatelé si tak prohlubovali vztah k přírodě a živým tvorům.
Dále jsme pokračovali ve spolupráci se vzdělávacím střediskem Bílé Karpaty
Veselí nad Moravou a zúčastnili jsme se vzdělávacích programů „ Návštěva
u krtka, Co nepatří do popelnice a Pobytová znamení“.
Také proběhly 3 projekty pro uživatele – „Zelená zahrádka, Příroda u vody
a ve vodě a Příroda na poli“.
Koncem června jsme prožili výjimečný den na výletě „Putování za krásami
Veselí“.
Další ak�vity ve stacionáři v roce 2012: grilování na zahradě, maškarní bál,
ochutnávka buchet, program ke Dni dě� na Baťáku, oslava Den Země, oslava
sv. Antonína - patrona stacionáře, připomínka sv. Mikuláše, vánoční besídka
ve třídě, vánoční besídka s rodiči, návštěva kulturních akcí a výstav ve městě
Veselí nad Moravou.
Dobrou praxí bylo zapojování rodičů do činnos� stacionáře formou účas�
na nejrůznějších akcích, kdy docházelo ke společným setkáváním s možnos�
zpětné vazby mezi uživateli, rodiči a pracovníky stacionáře.
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Základní výkony při poskytování sociálních služeb v denním
stacionáři:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnu� podmínek pro osobní
hygienu
c) poskytnu� stravy: zajištění stravy v závislos� na době poskytování
služby, věku uživatele, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování
d) výchovné, vzdělávací a ak�vizační činnos�
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při
dalších ak�vitách podporujících sociální začleňování osob
f) sociálně terapeu�cké činnos�
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitos�.

Cíl
Cílem stacionáře Toník ve Veselí nad Moravou je:
• umožnit uživatelům zařazení do kolek�vu a začlenění 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 osoby.

Kapacita zařízení
Vzhledem k těžkému pos�žení uživatelů, náročnos� péče, prostorám a kapacitě personálu je kapacita uživatelů registrována na 7 uživatelů na den.
Uživatelé navštěvují stacionář podle předem dohodnuté docházky, podle
svých individuálních potřeb a zdravotních možnos�, aby byla dodržena denní
kapacita stacionáře.
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Další údaje
Služba je zahrnuta do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (komunitního plánu) města Veselí nad Moravou a Jihomoravského kraje.
Služby jsou částečně hrazeny uživatelem dle platného ceníku služeb.

Sta�s�cké údaje
V roce 2012 navštěvovalo stacionář 10 uživatelů z Veselí nad Moravou a blízkého okolí, čímž byla plně využita kapacita zařízení.
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Ekonomické údaje denního stacionáře - Toník
Výnosy
Dotace - MPSV............................................................ 561000
Dotace - Jihomoravský kraj........................................... 61000
Dotace - MVČR ............................................................... 2000
Granty a dotace - obce a města.................................... 50000
Tržby z prodeje služeb – uživatelé ..............................351857
Dary - jednotlivci .......................................................... 19500
Dary - ﬁrmy..................................................................... 7000
Dary - TKS ..................................................................... 50000
Ostatní příjmy ................................................................... 326
Výnosy celkem...................................................... 1102683
Náklady
Spotřeba materiálu .................................................... 106746
Spotřeba energie ........................................................ 111209
Spotřeba pohonných hmot ................................................ 70
Ostatní služby vč. leasingu............................................ 54627
Nájemné ........................................................................... 397
Reprezentace .................................................................. 1333
Cestovné ......................................................................... 4719
Výdaje na stravování ...................................................... 7570
Daně a poplatky ............................................................. 3348
Odpisy .............................................................................. 431
Ostatní provozní náklady ................................................ 7727
Osobní náklady celkem .............................................. 856868
Náklady celkem .................................................... 1155045

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči ..................................................... 2,9
Vedoucí pracovníci ............................................................ 0,2
Administra�vní pracovníci ................................................. 0,1
Ostatní pracovníci.............................................................. 0,1
Celkem přepočtení pracovníci ........................................3,3
Dohody - počet hodin......................................................... 20
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HUMANITÁRNÍ POMOC
A PRÁCE S DOBROVOLNÍKY
Kontakt

Mgr. Tereza Šašinková
Petr Tomeček
Bc. Kris�na Komoňová

telefon: 518 326 227
telefon: 518 326 016
telefon: 731 626 081

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

Cílová skupina
Osoby v nouzi. Nouze může být způsobena mnoha příčinami jako jsou nemoc,
stáří, živelné katastrofy, nedostatečné zabezpečení základních životních potřeb (výživa, 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 nebo 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 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 jednotlivce ve sledovaném roce. To znamená, že ji nelze bez vážného
důvodu opakovaně využívat. Tím předcházíme jejímu zneužívání.
2) pomoc lidem v ob�žné ﬁnanční a materiální situaci
Pomoc je poskytována lidem jak v území působnos� Charita 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 Moravou shromáždí všechny žádos� o pomoc k určitému
datu a získá všechny dostupné informace, které předloží pě�členné komisi
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pro využi� prostředků z Tříkrálové sbírky / Postní almužny. Ta žádos�
posoudí a navrhne výše příspěvků. Po schválení komisí 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 domácnos�, materiál na opravy, úhrada stravného dětem,
jednorázové zvýšené náklady spojené s narozením dítěte, s rozvodem
rodičů, či úmr�m jednoho z rodičů, apod. Tato pomoc je ﬁnancována
převážně z prostředků Tříkrálové sbírky nebo Postní almužny.
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.

Ekonomické údaje Humanitární a ostatní činnos�
Výnosy
Kurzové zisky .................................................................... 453
Přijaté příspěvky ........................................................... 34282
Tržby z pronájmu ............................................................ 5580
Dary - TKS ....................................................................... 4000
Výnosy celkem.......................................................... 44315
Náklady
Spotřeba materiálu ........................................................ 4120
Spotřeba pohonných hmot .............................................. 398
Ostatní služby vč. leasingu............................................ 13515
Reprezentace .................................................................. 1100
Cestovné ............................................................................. 10
Pojištění dobrovolníků .................................................... 3321
Daně a poplatky ............................................................. 1000
Kurzové ztráty ................................................................... 778
Ostatní provozní náklady ...................................................... 1
Ostatní náklady - režijní Tříkrálová sbírka .....................10173
Dary ................................................................................ 4053
Osobní náklady celkem .................................................. 7003
Náklady celkem ........................................................ 45472

Personální zajištění služby
Dohody - počet hodin......................................................... 55
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DOBROVOLNÍCI

Naše služby by nebyly kompletní bez obětavé pomoci dobrovolníků. V roce
2012 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 pravidelně jako doprovod
seniorů 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.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Kontakt:

Bc. Kris�na Komoňová, Mgr. Tereza Šašinková, Mgr. Zlata Motyčková
Telefon: 518 322 213, 731 626 081
Také v letošním roce proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka na pomoc lidem
v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla. Tříkráloví koledníci
přinášeli lidem radost, koledovali pro ty nejpotřebnější, kteří se nacházejí
v těžké životní situaci. Na sbírce se ak�vně podílelo přibližně 500 dě� a dobrovolníků, kteří byli rozděleni do 180 skupinek. Celkový vykoledovaný ﬁnanční
výtěžek v děkanátu Veselí nad Moravou v roce 2012 činil 804 397 Kč.

Výnosy Tříkrálové sbírky 2012
Blatnice pod sv. Antonínkem ....................................... 59 159 Kč
Blatnička ...................................................................... 13 306 Kč
Hroznová Lhota ........................................................... 30 941 Kč
Hrubá Vrbka ................................................................ 18 094 Kč
Javorník ....................................................................... 15 463 Kč
Kněždub ....................................................................... 29 453 Kč
Kozojídky ..................................................................... 16 801 Kč
Kuželov ........................................................................ 11 957 Kč
Lipov ............................................................................ 58 160 Kč
Louka ........................................................................... 29 780 Kč
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Malá Vrbka .................................................................... 7 946 Kč
Moravský Písek ............................................................ 45 791 Kč
Nová Lhota .................................................................. 17 211 Kč
Suchov ......................................................................... 12 314 Kč
Tasov............................................................................ 13 417 Kč
Tvarožná Lhota ............................................................ 25 557 Kč
Velká nad Veličkou ....................................................... 65 989 Kč
Veselí nad Moravou ................................................... 210 087 Kč
Vnorovy ..................................................................... 117 482 Kč
Žeraviny ......................................................................... 5 489 Kč
Celkem ...................................................................804 397 Kč
Děkujeme všem dárcům za jejich důvěru a podporu charitního díla, skrze
kterou můžeme pomáhat těm nejpotřebnějším, kteří se ocitli v nouzi a těžké
životní situaci. Náš velký dík patří všem, kteří sbírku pomohli uskutečnit,
vedoucím skupinek a koledníkům, kteří věnovali svůj volný čas, aby pomohli
těm, kteří si sami pomoci nemohou.

Využi� Tříkrálové sbírky 2012
Výnos 804 397,Výnos byl rozdělen následovně:
15 000 Kč
2%
Pomoc lidem bez domova
20 000 Kč
2,5 %
Podpora centra pro rodinu ve Veselí nad Mor.
150 000 Kč
19 %
Přímá pomoc lidem v těžké životní situaci
50 000 Kč
2%
Vybavení relaxační místnos� ve stacionáři Toník
227 550 Kč
32 %
Pořízení auta pro pečov. službu v reg. Horňácko
4000 Kč
0,5 %
Ak�vizační programy pro seniory
120 661 Kč
15 %
Projekty Arcidiecézní charity Olomouc
40 219 Kč
5%
Projekty Charity ČR
80 440 Kč
10 %
Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce
40 219 Kč
5%
Režie sbírky
40 219 Kč
5%
Krizový fond
16 089 Kč
2%
Nouzový fond
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POSTNÍ ALMUŽNA
Kontakt

Bc. Kris�na Komoňová, Mgr. Zlata Motyčková, tel.: 731 626 081
Postní dobu opět oboha�la možnost návratu k starobylé postní tradici – postní
almužně. Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná od roku 2009
z pověření České biskupské konference.
Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, vložili do papírové
pokladničky. Získané prostředky byly použity na pomoc potřebným u nás
i v zahraničí.

Výsledky postní almužny v jednotlivých farnostech
Blatnice pod sv. Ant. ...................................................... 9 968 Kč
Blatnička ........................................................................ 2 872 Kč
Boršice u Blatnice-Suchov ............................................. 5 585 Kč
Hroznová Lhota ........................................................... 12 830 Kč
Kněždub ......................................................................... 2 026 Kč
Kuželov .......................................................................... 3 463 Kč
Lipov, Louka ................................................................... 7 900 Kč
Nová Lhota .................................................................... 5 000 Kč
Tvarožná Lhota .............................................................. 1 018 Kč
Velká nad Veličkou ......................................................... 5 206 Kč
Veselí nad Moravou ..................................................... 27 259 Kč
Vnorovy ......................................................................... 5 262 Kč
Celkem .................................................................... 88 389 Kč

Využi� postní almužny 2012
Humanitární pomoc do zahran. - Hai� ........................ 10 000 Kč
Humanitární pomoc do zahran. - Sýrie .......................... 5 389 Kč
Likvidace lepry ............................................................... 2 000 Kč
Pomoc osobám s pos�žením ......................................... 6 500 Kč
Pomoc rodinám s dětmi .............................................. 57 500 Kč
Pomoc osobám bez přístřeší ......................................... 7 000 Kč
Celkem .................................................................... 88 389 Kč
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OSTATNÍ SBÍRKY
Ekonomické údaje

Výnosy
Ostatní příjmy ....................................................................... 5 Kč
Výnosy celkem..................................................................5 Kč
Náklady
Ostatní provozní náklady .................................................. 720 Kč
Náklady celkem ............................................................720 Kč

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 7.000 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
jednoho chlapce a jednu dívku z Ukrajiny.

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 bezba-riérový přístup a v případě nutnos� je možný krátkodobý vjezd do areálu.
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Lékárenská péče je zabezpečena šest dnů v týdnu: pondělí – pátek 7:30
– 17:30 hodin a v sobotu od 7:30 do 11:00 hodin.
Nabízíme široký sor�ment léčiv, potravinových doplňků, čajů, kojeneckých
výživ, ortopedické obuvi a zdravotnických 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 konzultaci, 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 i výdejna sv. Alžběty se zapojily do sítě Alphega lékárna.
Tato síť vznikla v roce 2001 ve Francii a sdružuje nezávislé lékárny v 6 zemích
Evropy (Itálie, Francie, Španělsko, Velká Británie, Německo a ČR). Projekt
podporuje největší evropský distributor léčiv Aliance Healtcare. K našim
pacientům se nově dostává každý měsíc obnovovaný akční leták, kde jsou
nabízeny produkty za zvýhodněnou cenu. Zvláštní ﬁnanční bonus dostávají
naši věrní pacien� se zákaznickými kartami. Kartu lze vystavit v lékárně bez
poplatku a přináší i další výhody.

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.
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Ekonomické údaje lékárny sv. Lukáše a výdejny sv. Alžběty
Výnosy
Tržby za prodej zboží .............................................. 20035266
Tržby z prodeje služeb .................................................... 8644
Tržby z pronájmu ............................................................ 6000
Ostatní příjmy ............................................................... 12658
Výnosy celkem.................................................... 20062568
Náklady
Spotřeba materiálu ...................................................... 62077
Spotřeba energie ........................................................ 124485
Prodané zboží ......................................................... 15184658
Spotřeba pohonných hmot .......................................... 12057
Ostatní služby vč. leasingu.......................................... 246046
Opravy a udržování ...................................................... 59240
Reprezentace .................................................................. 4186
Cestovné ......................................................................... 2001
Výdaje na stravování .................................................... 34392
Daně a poplatky ........................................................... 11681
Daň z příjmů ................................................................. 56000
Odpisy ........................................................................ 286794
Ostatní provozní náklady ............................................ 219536
Osobní náklady celkem ............................................ 3518845
Náklady celkem .................................................. 19821998

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči ................................................... 7,08
Vedoucí pracovníci ............................................................ 0,4
Administra�vní pracovníci ............................................... 0,81
Ostatní pracovníci............................................................ 0,25
Celkem přepočtení pracovníci ......................................8,54
Dohody - počet hodin.................................................. 1140,5
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EKONOMICKÉ ÚDAJE OSTATNÍCH
ZDAŇOVANÝCH SLUŽEB

Jedná se o poskytování následujících služeb: stříhání, holení, pedikúra,
masáže, dohled nad nemocným a dohled nad dodržováním léčebného režimu. Tyto služby mohou využít zájemci, kteří nemají uzavřenou smlouvu o
poskytování péče, protože nespadají do cílové skupiny pečovatelské služby
a osobní asistence.
Jsou zde také zahrnuty poplatky za dovoz, odvoz a montáž pomůcek.
Výnosy
Tržby z prodeje služeb .................................................. 71944
Ostatní příjmy ..................................................................... 20
Výnosy celkem.......................................................... 71964
Náklady
Spotřeba materiálu ........................................................ 1293
Spotřeba energie .................................................................. 1
Spotřeba pohonných hmot ............................................ 1154
Ostatní služby vč. leasingu.............................................. 2043
Opravy a udržování .......................................................... 315
Reprezentace ...................................................................... 39
Cestovné ............................................................................. 38
Nájemné ............................................................................... 9
Výdaje na stravování ........................................................ 818
Daně a poplatky ............................................................... 198
Odpisy ................................................................................ 27
Ostatní provozní náklady .................................................. 325
Osobní náklady celkem ................................................ 69202
Náklady celkem ........................................................ 75462

Personální zajištění služby
Pracovníci v přímé péči ..................................................... 0,2
Vedoucí pracovníci ............................................................... 0
Administra�vní pracovníci ................................................. 0,1
Ostatní pracovníci................................................................. 0
Celkem přepočtení pracovníci ........................................0,3
Dohody - počet hodin........................................................... 0
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PRONÁJEM BYTU
Ekonomické údaje

Výnosy
Tržby z pronájmu .......................................................... 51532
Výnosy celkem.......................................................... 51532
Náklady
Spotřeba materiálu ........................................................ 6953
Spotřeba energie ............................................................ 4964
Ostatní služby .................................................................... 10
Nájemné ....................................................................... 17933
Daň z příjmů ................................................................... 2000
Ostatní provozní náklady ................................................ 3245
Náklady celkem ........................................................ 35105

SEZNAM DÁRCŮ (SOUKROMÉ OSOBY A FIRMY)

DMA Praha, Jednota Hodonín, Trbolová H., pí. Koutná, Křemeček P., pí. Burianová, Křivák L., pí.Galářová, Mikésková K., Bystřický J., Batěk P., Křenková A.,
Mikeska J., MUDr. Mlýnek J., Frantová M., Strouhal L., pí. Potěšilová, Holasová
M., Brhelová M. a ostatní anonymní dárci.

OCENĚNÍ

Tohoto roku se nám dostalo velkého ocenění. Vedoucí sociálních a zdravotních projektů, paní Jana Žádníková obdržela Cenu Charity České republiky.
Cenu převzala v Praze, v kostele sv. Tomáše z rukou prezidenta Charity České
republiky Mons. Pavla Posáda a jejího ředitele Oldřicha Haičmana. Cena jí
byla udělena za to, že mj. díky svým odborným a lidským kvalitám vybudovala
špičkově organizovanou kvalitní ošetřovatelskou službu, která může sloužit
jako vzor pro jiné poskytovatele této služby.

- 39 -

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, Domanínu, Hroznové Lhotě, Blatnici pod svatým Antonínkem, Javorníku, Velké nad Veličkou, Louce, Lipovu, Blatničce, Hrubé Vrbkce, Kněždubu,
Kozojídkám, Kuželovu, Malé Vrbce, Moravskému Písku, Nové Lhotě, Suchovu,
Tasovu, Tvarožné Lhotě, Žeravinám, a Mateřské 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.

OSTATNÍ AKTIVITY

I v letošním roce jsme v měsíci červnu pořádali tradiční pouť pro nemocné
a seniory na sv. Hostýn. O tuto akci je vždy velký zájem. Pro poutníky byla
zajištěna také pomoc osobního asistenta a zdravotní sestry.
U příležitos� svátku sv. Vincence, který je zároveň Dnem charity, jsme
na prostranství před naší lékárnou uspořádali výstavku výrobků uživatelů
stacionáře Toník. Byly též vystaveny zapůjčované pomůcky a zájemcům byl
změřen krevní tlak.
I v letošním roce se Charita Veselí nad Moravou zapojila do projektu „Dárek
pro Ukrajinu“. Štědří dárci přispěli na balíčky pro dvě dívky a tři chlapce ve
věku 12-15 let z dětských domovů a sociálních center Bortniky a Lopa�n.
V průběhu adventní doby se pracovníci a dobrovolníci Charity podíleli na
výrobě a prodeji adventních věnců, pečeného ovocného čaje, zdobených
medových perníků, lineckého cukroví a originálních vánočních přáníček. Výtěžek z těchto akcí byl věnován na podporu humanitárních a ostatních ak�vit
Charity Veselí nad Moravou.
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO

V okamžiku, kdy je vyhotovena tato výroční zpráva je rok 2012 již minulos�, na
které nelze nic změnit. Událos�, které se v něm odehrály, mohou být vodítkem
pro naše současné jednání a rozhodování. Co nám tedy minulý rok ukázal?
I při zdánlivé jednotvárnos� a proudu jakoby stále stejných dnů se v každém
okamžiku rozhoduje o osudech řady lidí, mladých či starých, šťastných nebo
zkoušených osudem. Často o dalším směřování rozhodují maličkos�. Charita
Veselí nad Moravou nemá zahraniční projekty, velké budovy nebo jiné věci,
které by na první pohled poutaly pohled veřejnos�. Každopádně se však
snažíme začínat každý den znovu, pomáhat i v malých věcech, z kterých se
utkávají lidské osudy. A o tom je naše výroční zpráva. O souhrnu drobnos�,
které rozhodují o osudech a o směřování celé společnos�, o tom, že stojí za
to pomáhat, být k dispozici druhým, mít je upřímně rád a spoluvytvářet tak
prostředí, ve kterém je život protkán malými i většími radostmi.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kdo se jakkoliv podíleli na
činnos� Charity Veselí nad Moravou.
Petr Kolařík, ředitel
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Lékárna sv. Lukáše
vedoucí lékárny

Středisko Lipov

Ostatní zdaňované služby

Výdejna léků Vnorovy

Středisko ostatní okolní obce

Středisko Vnorovy

Středisko Velká nad Veličkou

Středisko Veselí nad Moravou

Hospodářská činnost
lékárna
výdejna léčiv
pronájem bytu
půjčovna pomůcek
ostatní zdaňované služby

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

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 2012 do 31. prosince 2012

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

Změny v rejstříku provedené v
--účetním období
Zásadní změny org. struktury
Zřízení nového střediska 1743 - ostatní zdaňované služby k 1. 1. 2012, ukončení střediska 1724 - ostatní poradenské služby k 31.12.2011
2. Zaměstnanci a společníci, jejich osobní náklady
Prům. přepočt. počet zam. během úč. odb.
53 osob
sociální
25
zdravotní
11
*z toho členění dle kategorií
osob
obchodně provozní
9
správa
8
Hlavní činnost v tis. Kč
Hospodářská činnost v tis. Kč
mzdové náklady
9 792,00
2 795,00
zákonné soc. poj.
3 283,00
931,00
Osobní náklady zaměstnanců v
členění dle výkazu zisků a ztrát
zákonné soc. náklady
133,00
36,00
ostatní soc. náklady
27,00
15,00
celkem
13 235,00
3 777,00

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

ředitel Charity, statutární orgán Ing. Mgr., Kolařík Petr, Ph.D.
předsedkyně rady Charity, Mgr. Kebrlová Pavla
rady Charity: Šimšíková Marie, Kočiš Josef, Ing. Hořák Radek
revizní komise: MUDr. Bezděková Eva, Mgr. Vlasáková Alena, Těthalová Marcela
31.12.2012
16.5.1991
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

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

Středisko ostatní okolní obce

Středisko Vnorovy

Středisko Lipov

Lékárna sv. Lukáše
vedoucí lékárny

Ostatní zdaňované služby

PŘÍLOHY

----

49

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.

----

----

----

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

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 odpisových 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
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

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

----

931,00
36,00
15,00
3 777,00

Ocenění zásob:
53 osob
-oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skutečných pořizovacích
cenách zahrnujících cenu pořízení a vedlejší
25
pořizovací náklady (dopravné, provize, pojistné, clo a jiné)
11
osob
účetní jednotka nemá tento případ
9
Ve sledovaném roce má organizace majetkovou účast v bytovém družstvu,
kterou nabyla v dědickém řízení.
8
Hlavní
činnost v tis. Kč
- oceňováno cenami
pořizovacími
Hospodářská činnost v tis. Kč
- pohledávky a finanční
majetek jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami
9 792,00
2 795,00

3 283,00
133,00
27,00
---13 235,00
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
Stránka 1
cen nakupovaných zásob

mzdové náklady
d) ostatních významných složek majetku
poj. o účetnictví
2.
Odchylky
od zaměstnanců
účetních metod
7 odst. 5soc.
zákona
Osobní
náklady
v dle §zákonné
členění dlea výkazu
zisků a ztrát
zákonné soc. náklady
Odchylka
její zdůvodnění
nákladyhospodaření
Vliv na majetek a závazky, na finančníostatní
situacisoc.
a výsledek
celkem

Prům. přepočt. počet zam. během úč. odb.
sociální
zdravotní
*z toho členění dle kategorií
obchodně provozní
b) DHM a DNM vytvořeného vl. činností
c) cenných papírů a podílů, derivátů správa

PŘÍLOHY

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.
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6 460
6 460

01/2013

splatná:

332

332

tis. Kč

0
0

vznikla:
splatná:

12/2012
01/2013

0
0
18

vznikla:
12/2012
splatná:
01/2013
přeplatek:
(srážková daň )

vznikla:
12/2012
142
splatná:
01/2013
142
(záloha na daň ze závislé činnosti )

12/2012

vznikla:

- MVČR
Investiční dotace v tis. Kč
- JMK

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

Stránka 2

100

4 658
815
985
2

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
LV 5092 - zastavěná plocha a nádvoří p.č. 580 a budova č.p. 136 na této parcele (zůstatek k 31. 12. 2012 ve výši 427 863,73 Kč).

----

----

- ve výnosech
- v nákladech
----

Dotace na provoz služeb v tis. Kč

Převedené nebo poskytnuté zajištění

Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věc.břemenem

2. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek
parcela č. St 580 uvedená na LV5092 - zastavěná plocha a nádvoří,
budova čp. 136 na parcele č. St 580 uvedená na LV5092 - obč. vyb.
---

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:

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

9. Způsob a místo úschovy účetních záznamů
Způsob a místo úschovy účetních záznamů

PŘÍLOHY
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911010 - sbírka věnce

Stav a pohyb fondů
Název

Počáteční stav
13

Úbytek
0

Přírůstek

po zdanění v tis. Kč

0

Konečný stav
13

2011
331

2011
331
převod na nerozdělený zisk / ztrátu

202
549

4
428
0
0
0

264
643

tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

0

0

tis.Kč
tis.Kč

54
105
3

19
0
0

tis.Kč
tis.Kč
tis.Kč

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.

před zdaněním v tis. Kč
*hlavní činnost
*hospodářská činnost
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

*poskytnuté (rozpis významných darů včetně uvedení příjemců):

TKS Tříkrálová sbírka
soukromníci a právnické osoby
obce
* veřejné sbírky s uvedením účelu a vybraných částek

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

Rozpis majetku zatíženého zástavním právem nebo věc.břemenem

2. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek

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

PŘÍLOHY

Počáteční stav

Statutární orgán:

Sestavil:

Ing., Mgr. Petr Kolařík

Pavlína Jančaříková

Okamžik sestavení účetní závěrky: 30. 05. 2013

911300 - Adopce na dálku Indie
911320 - Adopce na dálku Ukrajina

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

Stav a pohyb fondů
Název
8
8
0
8
0
2
0
1
0

13

Úbytek

Stránka 3

5
16

0
0
0
804
164
88
22
20

Přírůstek

*hospodářská činnost
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

4
16

0
0
0
804
156
88
22
20

Konečný stav

0
0

13
8
8
0
0
0
2
0

2011
331

2011
331
převod na nerozdělený zisk / ztrátu

549

643

PŘÍLOHY
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO ZŘIZOVATELE ORGANIZACE
CHARITA VESELÍ NAD MORAVOU
Zpráva o účetní závěrce
Na základě provedeného auditu jsme dne 30. května 2013 vydali k účetní
závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku organizace Charita Veselí nad
Moravou, tj. rozvahu k 31. prosinci 2012, výkaz zisku a ztráty za období od 1.
ledna 2012 do 31. prosince 2012 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 věr ným zobrazením účetní závěrky tak,
aby neobsahovala významné nesprávnosti 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 pr ovedeného 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 audito r přihlédne k vnitřním kontrolám,
které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky.
Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy,
nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje pos ouzení
vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů
provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
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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 obraz aktiv a
pasiv organizace Charita Veselí nad Moravou k 31. prosinci 2012 a nákladů,
výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící k 31. prosinci 2012 v
souladu s českými účetními předpisy.

Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy organizace Charita Veselí nad
Moravou s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je
zodpovědný statutární orgán organizace Charita Veselí nad Moravou . Naším
úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční
zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Ty to
standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal
přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují
skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech
významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme
přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření
výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě organizace
Charita Veselí nad Moravou k 31. prosinci 2012 ve všech významných
ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
V Prostějově 17. června 2013

Ing. Vlastimil Weida
jednatel společnosti
odpovědný auditor
číslo osvědčení 1327

Weida, s.r.o.
Krasická 61
796 01 Prostějov
číslo osvědčení KA ČR 220
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Charita Veselí nad Moravou
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