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1. Slovo na úvod
Vážení přátelé,
rok 2016 je minulostí a Výroční zpráva Charity Vsetín je příležitostí k poděkování
a shrnutí toho, co se nám podařilo a jak jsme hospodařili.
Děkuji všem, kteří se podíleli na společné práci ve prospěch našich klientů a pro
rozkvět naší Charity.
Děkuji zaměstnancům za nasazení, překonávání překážek, které jim mnohdy nastavily
instituce i situace, do kterých se dostali při samotné práci s našimi klienty.
Za toto vše a mnohé i neviditelné, patří vám spolupracovníkům můj obdiv a velké
uznání.
Děkuji dobrovolníkům, spolupracujícím a podporujícím institucím
a organizacím, médiím, dárcům a všem, kteří nám pomáhali finančními prostředky,
radou, modlitbou, obětí či vlastními silami.
Za podporu a doprovázení děkuji spolupracujícím kněžím i duchovním správcům
jiných církví, charitní radě, revizní komisi a mnohým dalším, kteří na nás mysleli ve
skrytosti.
Mé poděkování směřuje také ke všem našim klientům i jejich rodinám za důvěru, se
kterou se na nás obraceli ve svých požadavcích
a potřebách.
Mám velkou radost z toho, že nová vozidla, která jsme získali ze Švýcarsko-českého
projektu partnerství pro naše terénní služby, byly ve Vsetíně a okolí vidět, byly
bezpečím a jistotou pro pracovníky i klienty, že dojedou bezpečně a včas tam, kde
je potřeba.
Podrobnější informace o službách a činnostech naší Charity naleznete na následujících
stránkách.
S přáním všeho dobra a pokoje
Věra Dulavová
ředitelka
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Slovo P. Františka Krále
Drazí, je za Vámi další rok obnovené činnosti, už 24, čeká Vás jubilejní.
Tento rok byl ve znamení svatořečení už „čtvrté“ Terezie, tentokrát z Kalkaty - Matky
Terezy.
Papež František pod její ochranu svěřil všechny dobrovolníky, ale i charitní dílo
milosrdné lásky.
Při její kanonizací 4. září 2016 řekl:
„Skláněla se ke zdrceným lidem, ponechaným, aby umírali na zemi u cesty,
a rozpoznávala v nich důstojnost, kterou jim dal Bůh; dala slyšet svůj hlas mocným
země, aby uznali svoji vinu za zločiny - za zločiny - bídy, kterou stvořili.
Milosrdenství pro ni bylo „solí“, která dává každému dílu chuť, i „světlem“, které
osvěcuje temnoty těch, kterým se již nedostávalo slz, aby plakali nad svou bídou
a utrpením.“
Je to vaše poslání - je to vaše služba. Jsme za ni vděčni.
I za přidanou hodnotu, kterou dáváte.
Užiji ještě slov Matky Terezy: „Možná nebudu mluvit jejich řečí, ale mohu se usmívat.“
A papež: „Nesme v srdci její úsměv a rozdávejme jej těm, které potkáváme na svojí
cestě, zejména trpícím lidem.
Tak otevřeme horizonty radosti a naděje malomyslným
lidem, kteří potřebují porozumění a něhu.“
To přeji i já Vám do dalších let, zvláště toho jubilejního.

Žehná a pod ochranu sv. Terezie z Kalkaty svěřuje Váš P.
František Král, farář a děkan vsetínský.
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2. Poděkování
Naše poděkování patří vám všem, kteří jste v roce 2016 podpořili činnost Charity
Vsetín finančními a věcnými dary, nebo svou dobrovolnou činností bez nároku na
finanční odměnu.
Hlavní finanční podporu nám poskytli:

MĚSTO VSETÍN

Ostatní donátoři
Obce a obecní úřady: Obec Brumov – Bylnice; Obec Jablůnka; Obec Leskovec; Obec
Lidečko; Obec Liptál; Obec Lužná; Obec Ratiboř; Obec Seninka; Obec Ústí u Vsetína;
Obec Valašská Polanka; Město Valašské Klobouky; Obec Prlov; Město Slavičín.
AC Steel a.s.; Austin Detonator s.r.o.; AWC Morava, s.r.o.; Dům kultury Vsetín;
GALVAMET s r.o. Vsetín; HOTEL Nová Radnice; INDET SAFETY SYSTEMS a.s.;
Ing. Ivan Zajíc ZETPRO;
Jan Černocký, řeznictví a uzenářství s.r.o.; JC - METAL, s.r.o.; KOTRLA a.s.;
KS – program, spol. s.r.o.; KOVAR a.s.; Linea Design Horešovská; Lipta – TDP a.s.;
MVV Energie CZ, a.s.; Nakladatelství KNIHA ZLÍN, s. r. o.; NOVENTIS s.r.o.; PANEP s.r.o.; SERVIS CLIMAX a.s.; VASMO, s.r.o.; Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.;
Zásobování teplem Vsetín a.s.; ZV – Nástroje s.r.o.
Charita Vsetín spolupracuje s celou řadou organizací i fyzických osob, za jejichž podporu touto cestou děkujeme.
Spolupracující instituce, organizace a osoby
K nim patří:
Krajský úřad Zlínského kraje, městské a obecní úřady v ORP Vsetín, ORP Valašské
Klobouky; Městský úřad ve Vsetíně; Městská policie Vsetín; Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně; Úřad práce ČR – pobočka Vsetín; Městský úřad Karolinka –
Marie Chovanečková.
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Církve a náboženské společnosti
Arcidiecézní charita Olomouc
Římskokatolické farnosti: Vsetín; Pozděchov; Valašská Polanka; Francova Lhota,
filiálka Střelná; Hošťálková; Pržno; Růžďka; Lidečko, filiálka Horní Lideč; Liptál.
Dolní sbor ČCE Vsetín; Horní sbor ČCE Vsetín; ČCE Hošťálková; ČCE Kateřinice;
ČCE Pržno; ČCE Huslenky, ČCE Liptál.
Kulturní organizace
Masarykova veřejná knihovna Vsetín; Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.; Kino Vatra.
Média
Vsetínské noviny; TV Beskyd; Český rozhlas Brno; Informace ACHO;
Rádio Proglas; TV NOE; Regionální TV; Radio Čas.
Zdravotnické organizace a organizace se zdravotnickým zaměřením
Vsetínská nemocnice a.s.; Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice; Zdravotní ústav
se sídlem v Ostravě (pobočka Vsetín); Český červený kříž Vsetín; HARTMANN - RICO
a.s.; Lohmann & Rauscher, s.r.o. Praktičtí a odborní lékaři, pracovníci zdravotních
pojišťoven.
Školská a poradenská zařízení
MŠ Sychrov; ZŠ Integra; ZŠ Sychrov; ZŠ Luh; ZŠ Trávníky; ZŠ Ohrada; ZŠ Rokytnice;
ZŠ Leskovec; ZŠ Francova Lhota.
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín; Masarykovo gymnázium,
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín.
Firmy a jiné organizace
Alena Krmenčíková – Jídelna Sklář; ALTERNATIV s.r.o.; Automont Jaromír Mikulík;
CONSI v.o.s.; ČSAD a.s. Vsetín; DAF INNOVA, s.r.o.; Ing. Jiří Macháček – INPRAISE;
INSIA optimum, s.r.o. Vsetín; LB BOHEMIA, s. r. o.; Nadační fond Albert; Nadace
Synot; Papírnictví Olšák; Pekařství Střelná; Sorpek spol. s r.o.; TREND gastronomie,
s.r.o.
Auxilium Vsetín; Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. Vsetín – Hrbová
a Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi Azylového domu; Centrum pro rodinu
Spolu; DC Adorea Vsetín; Diakonie Vsetín; ELIM Vsetín o. s.; Charita Nový Hrozenkov;
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Charita Valašské Meziříčí; Charita Valašské Klobouky; Probační a mediační služba
Vsetín; Skauti a skautky Vsetín; VKCI Vsetín; Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky; Domov se zvláštním režimem Pržno.
Ing. Radomír Fic – účetní a ekonomické služby; Ing. Petr Kotík – daňový poradce;
Mgr. Karel Neubauer – právní služby; Mgr. Radek Maňák – správce webových stránek;
GARAMOND Matošková Terezie; Mgr. Marta Koňaříková – pastorační asistentka.
Ing. Renata Tvrdoňová – technik BOZP; Vít Chovanec - Autoškola Chovanec;
Autoškola – Radim Fusek; Mgr. Veronika Vymětalová – supervizorka NZDM ZRNKO a CAMINA sociální rehabilitace; PhDr. Soňa Stiborová – supervizorka Denního
stacionáře Magnolia; Mgr. Karin Konečná - supervizorka Pečovatelské služby
a Osobní asistenční služby; Mgr. et Mgr. Zuzana Netočná – supervizorka Osobní
asistenční služby; MUDr. Lenka Šebelová; MUDr. Eva De La Hozová; MUDr. Ivo
Raška; MUDr. Kateřina Janíková; MUDr. Helena Ficherová; Mgr. Pavla Povýšilová –
speciální pedagog MP SIDERA.
Fyzické osoby
P. František Král; P. Karel Hořák; P. Bohumír Vitásek; P. Josef Mikulášek; P. Stanislav
Zatloukal; P. František Červenka; P. František Kuběna; P. Jiří Kučera; f. Bronislav
Czudek; f. Jiří Palán.
Jiří Adamec; Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.; Josef Bednárik; MUDr. Daniel Bělov;
Mgr. Šárka Dořičáková; Eva Jochcová; Radovan Kocúrek; Ing. Petr Kotík; Vlasta
Marková; Ing. Slavomír Opler; Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.; Mgr. Miloslav
Šebela; Josef Tomaštík; Vladimíra Volková; Iveta Žižková.
Dobrovolníci v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO, v Mimoškolní
přípravě SIDERA, v Denním stacionáři Magnolia, a další dobrovolníci, kteří se podíleli
na Tříkrálové sbírce.
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3. Poslání Charity Vsetín
Charita Vsetín je církevní právnická osoba, která na základě křesťanských hodnot
poskytuje pomoc a podporu lidem v nepříznivých životních situacích prostřednictvím
komplexu služeb.
Charita Vsetín poskytuje služby vycházející z individuálních potřeb osob všem lidem
bez rozdílu, na základě dodržování lidských práv a základních svobod. Sdružuje profesionální i dobrovolné pracovníky a usiluje o dosažení maximální možné kvality poskytovaných služeb.
Charita Vsetín je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, která patří ke sdružení Charita Česká republika. Charita Česká republika je členem mezinárodní sítě charitních
organizací světa Caritas Internationalis a také jejího Evropského regionu Caritas
Europa.
Charita Vsetín je zřízena na základě Stanov Arcidiecézní charity Olomouc, je účelovým
zařízením Římskokatolické církve ve smyslu § 6, odst. 1, písmeno h), zákon
č. 3/2002 Sb.
Datum ustanovení - 1. 7. 1992 – zřizovací dekret CZ – 36/93.
Charitě Vsetín byla delegována právní subjektivita dne 3. 8. 1992 dekretem ředitele
Arcidiecézní charity Olomouc.
Ode dne 30. 1. 1995 byla ustavena jako Oblastní charita. Ministerstvem kultury ČR
byla zaregistrována dne 30.10.1996.
V roce 2016 Charita Vsetín zaměstnávala 40 pracovníků na hlavní pracovní poměr.
Charita Vsetín v daném roce poskytovala služby převážně osobám se zdravotním
postižením, seniorům, nemocným a osobám ohroženým sociálním vyloučením. Na
území města Vsetín a v obcích v okruhu do 20 km poskytovala Charita Vsetín tyto
sociální služby – Pečovatelskou službu, Osobní asistenční službu, Denní stacionář
Magnolia, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO, CAMINO sociální rehabilitace.
Charita Vsetín je také nestátním zdravotnickým zařízením. Tento statut získala na
základě rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení podle zákona
č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Charita
Vsetín tedy poskytuje odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacientů na
základě indikace praktického lékaře, nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře
při hospitalizaci pacienta.
Charita Vsetín poskytuje službu v oblasti vzdělávání dětí s názvem Mimoškolní příprava
SIDERA.
Charita (latinsky caritas) v překladu znamená křesťanská láska k bližnímu a dobročinnost na základě této lásky prokazovaná nebo organizovaná. Prakticky se jedná
o naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.
Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost
a naději.
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4. Základní údaje o Charitě Vsetín
Sídlo organizace:		
				

Charita Vsetín
Horní náměstí 135, Vsetín, 755 01

Telefon:

		

ředitelství 571 411 709

E-mail:			
				

vsetin@vsetin.charita.cz
reditel@vsetin.charita.cz

Web:				

www.vsetin.charita.cz

Statutární zástupce:

Věra Dulavová

IČO/DIČ:			

44 74 07 78 / CZ 44 74 07 78

Bankovní spojení:		

KB Vsetín, číslo účtu 563344851/0100

Registrace u MK ČR:

dle zákona č. 3/2002 Sb., č.8/1-02-726/1996

Trvání činnosti:		

od 1. 7. 1992

Území působnosti:		
				
				
		
		
		
		
		
		

Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze		
38 000 ha:
			
Bystřička, Francova Lhota, Horní Lideč,
Hošťálková, Jablůnka, Janová, Kateřinice,
Lačnov, Leskovec, Lhota u Vsetína, Lidečko,
Liptál, Lužná, Mikulůvka, Oznice, Pozděchov,
Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžďka, Seninka,
Střelná, Ústí u Vsetína, Valašská Polanka,
Valašská Senice.

Rada Charity Vsetín:

MUDr. Daniel Bělov
Ing. Věra Pelcová
Ing. Marie Podpinková
Jaroslava Scharfová
Marie Kubíková
Antonín Hradil

				
				
				
				
				
		

Revizní komise:
				
				

Alena Zetková
Naděžda Pavelková
Lenka Změlíková

8						

Výroční zpráva 2016

5. Organizační struktura Charity Vsetín
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6. Charitní ošetřovatelská služba
Vrchní sestra:
Adresa:		
Telefon:
E-mail:		

Horní náměstí 135, Vsetín
571 414 025, 604 437 921
daniela.manakova@vsetin.charita.cz

Bc. Daniela Maňáková

Pracovníci:		
Provoz:		

zdravotní sestry 5,0 úvazku
nepřetržitý, 7 dnů v týdnu po celý kalendářní rok.

Ošetřovatelská služba zajišťuje odbornou a kvalitní zdravotní péči v domácím
prostředí pacientů. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a je
poskytována nepřetržitě, sedm dní v týdnu v průběhu celého roku, včetně sobot,
nedělí a svátků.
Je určena pacientům všech věkových kategorií, jejichž zdravotní stav vyžaduje
pravidelnou a kvalifikovanou ošetřovatelskou péči. Ošetření pacienta je prováděno
formou návštěvní služby na základě indikace praktického lékaře nebo odborného
lékaře v nemocnici při propouštění pacienta z hospitalizace.
Cíl:
•
•
•

zajištění odborné zdravotní péče v domácím prostředí pacientů
oddálení hospitalizace nebo zkrácení doby pobytuv nemocnici
zlepšení zdravotního stavu pacienta a jeho mobility, zhojení defektů, snížení
rizika vzniku komplikací, zlepšení kvality života

Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje:
•
převazy kožních defektů, bércových vředů,
proleženin a jiných ran
•
cévkování u žen
•
péči o stomie a katetry
•
odběry krve a ostatního biologického materiálu
•
kontroly krevního tlaku
•
měření glykémie
•
ošetřovatelskou rehabilitaci
•
aplikaci injekcí, inzulínu, infúzí
•
přípravu a podání léků
•
zaučení pacienta nebo jeho rodiny v aplikaci
inzulínu
•
péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění
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Odbornou ošetřovatelskou péči poskytují zdravotní sestry s praxí. Sestry jsou registrované dle zákona č. 96 /2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.
Zdravotní tým tvoří čtyři zdravotní sestry a vrchní sestra.
Ošetřovatelská péče může být doplňována pečovatelskou službou a službou osobní
asistence. Spolupracujeme s ordinacemi praktických a odborných lékařů a dalšími
zdravotnickými zařízeními.

Počet ošetřených
nemocných v roce 2016

Město
Vsetín

Jiné
obce

Počet
návštěv

Počet
výkonů

246

196

50

8 549

19 030

Výčet nejčastějších výkonů
v roce 2016

Lokální
ošetření

Odběry krve

Ošetření
stomií

Aplikace
injekcí

9 419

550

310

272

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Charitní ošetřovatelská služba
Výnosy celkem
příjmy ze služeb
dary
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2016 - Kč
2 176 452
2 083 770
90 522
2 160
2 173 089
470 982
1 657 117
44 990
3 363
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Rok 2015 - Kč
2 003 981
1 918 595
83 227
2 159
2 037 246
414 309
1 573 608
49 329
- 33 265
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7. Charitní pečovatelská služba – Vsetín
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Pavlína Žažová
Pod Žamboškou 253, Vsetín
571 420 677, 739 124 847
pavlina.zazova@vsetin.charita.cz

Pracovníci:

pracovníci v sociálních službách – 12 úvazků
sociální pracovník – 0,75 úvazku
jednosměnný provoz s nerovnoměrným rozložením pracovní doby,
denně 7:00 - 20:30 hodin.

		
Provoz:		
		

Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná Charitou Vsetín.
Nabízí pomoc a podporu lidem, kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení neobejdou bez pomoci druhé osoby.
Služba je poskytována v domácím prostředí, ve vymezeném čase, s ohledem na
soběstačnost uživatelů a možnosti služby. S jejím přispěním si mohou tito lidé
zachovat svůj způsob života, případně alespoň oddálit nebo zkrátit pobyt v nemocnici,
domovech pro seniory či jiných zařízeních.
Pečovatelská služba také nabízí pomoc a podporu rodinám, ve kterých se narodily
současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí.
Charitní pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy s uživatelem,
který si tyto služby hradí dle platné výše úhrad.
Pečovatelská služba zajišťuje:
•
pomoc při osobní hygieně
•
koupel ve vodním lůžku pro imobilní uživatele
•
dovoz oběda
•
pomoc při podání jídla a pití
•
pomoc s úklidem domácnosti
•
nákupy a běžné pochůzky
•
praní a žehlení prádla
•
základní sociální poradenství
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V roce 2016 jsme zrealizovali:
• pracovníci se zapojili do organizace Tříkrálové sbírky
• zaškolení v novém informačním systému Webcarol
• absolvování akreditovaného kurzu Jak individuálně
plánovat

Počet uživatelů CHPS

Město Vsetín

Jiné obce

Počet návštěv

236

213

23

15 460

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Charitní pečovatelská služba
Rok 2016 - Kč
Výnosy celkem 			
6 229 650		
příjmy ze služeb 			
2 243 585
ZK – zajištění dostupnosti soc. služeb 2 884 500
ZK – zajištění priorit			
230 000
dotace Město Vsetín
		
670 000
dotace obce
			
17 000
dotace ÚP
			
			
dary
				
74 460
ostatní příjmy
			
110 105
Náklady celkem 			
6 225 555
nákupy a služby 			
1 502 312
osobní náklady
			
4 564 411
ostatní náklady
			
158 832
Hospodářský výsledek
		
4 095		

Rok 2015 - Kč
5 697 078		
2 082 112
2 399 090
70 000
600 000
5 000
93 615
238 723
208 537
5 734 612
1 279 633
4 131 010
323 969
- 37 534
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9. Osobní asistenční služba
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
			

Pracovníci:
			
			
Provoz:		
			
			

Jana Bartoňová
Horní náměstí 135, Vsetín
571 410 001, 605 006 294
asistence@vsetin.charita.cz
jana.bartonova@vsetin.charita.cz
1
5
2
•
•

sociální pracovník – 0,5 úvazku
osobních asistentů, 1 pracovník na DPČ,
na DPP - 3,87 přepočteného úvazku
kancelář – každý pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin,
služba osobní asistence - byla poskytována denně, včetně sobot
a nedělí, v dopředu sjednaném individuálním rozsahu.

Základními činnostmi služby je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu (oblékání, prostorová orientace, přesun na lůžko nebo vozík, atp.), pomoc
při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy (příprava a podání jídla), pomoc při
zajištění chodu domácnosti, (nákupy, úklid bytu, atp.), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Uživateli
osobní asistence poskytujeme i fakultativní činnost: přepravu služebním automobilem (dovoz k lékaři, na úřady, na nákup, volnočasové aktivity, vyřízení osobních
záležitostí, apod.).
Osobní asistence je hrazena uživatelem, dle aktuálně platného ceníku.
Uživateli služby jsou senioři a dospělé osoby se zdravotním postižením (od 19 let).
Poslání služby:
Umožnit osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení či
věku vést běžný život ve svém domácím a přirozeném prostředí. S podporou a pomocí
osobního asistenta si zachovat soběstačnost, zvládat domácnost a běžné denní
činnosti a aktivity.
Při své práci jednáme podle těchto principů: podpora v samostatnosti, individuální
přístup, partnerství, důvěra, diskrétnost, profesionalita, odbornost.
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Rok 2016 byl pro službu rokem změn:
• v průběhu roku jsme na zvýšenou poptávku po službě reagovali přijetím nového
pracovníka
• po několika dalších personálních změnách, se v září počet pracovníků ustálil na pěti
• proběhla změna supervizora
• pracovníci i uživatelé kladně hodnotili komfort
při jízdě ve dvou automobilech Suzuki SX4 cross,
které jsme získali díky programu Česko-Švýcarsko-české spolupráce (projekt „Cesta za kvalitním
životem seniorů na Valašsku“)

Počet uživatelů

Město
Vsetín

Jiné
obce

42

37

5

Počet kontaktů v přirozeném Počet hodin
prostředí uživatelů
přímé péče
2 630

5 409

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Osobní asistenční služba
Rok 2016 v Kč
Výnosy celkem
1 811 707
příjmy ze služeb
578 918
ZK- zajištění dostupnosti sociálních služeb
756 700
ZK – zajištění priorit			
150 000
dotace Město Vsetín
275 000
dotace obce				
11 000
dary					
40 089
Náklady celkem
1 811 417
nákupy a služby
282 470
osobní náklady
1 496 424
ostatní náklady
32 523
Hospodářský výsledek
290
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Rok 2015 v Kč
1 567 155
550 355
695 960
170 000
150 840
1 567 282
206 607
1 323 312
37 363
- 127
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10. Denní stacionář Magnolia
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
e-mail: 		
			
Pracovníci:
			
Provoz:		

Bc. Jarmila Hyžáková
Horní náměstí 135, Vsetín		
571 448 026, 737 636 926
stacionar@vsetin.charita.cz
jarmila.hyzakova@vsetin.charita.cz
sociální pracovník - 0,5 úvazku
pracovníci v sociálních službách – 1,75 úvazku
v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin.

Stacionář Magnolia je ambulantní sociální službou Charity Vsetín.
Využít ji mohou senioři od 65 let, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas, a kteří
jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné
fyzické osoby.
Služba se snaží zachovat soběstačnost, pocit vlastní hodnoty a důstojnosti. Umožňuje
seniorům pobyt a aktivity v kolektivu, v bezpečném prostředí.
Mezi hlavní cíle naší sociální služby patří:
•
podpora uživatelů v udržování, případně v navazování sociálních vazeb
•
zachování, popřípadě zlepšení fyzických i psychických schopností uživatelů
•
podpora uživatelů tak, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí
•
uspokojování duchovních potřeb uživatelů
Aktivity, které jsme kromě měsíčního programu realizovali v roce 2016:
•
v zimních měsících jsme vyslechli zajímavou přednášku od Mgr. Markéty
Řehákové i s praktickými ukázkami první pomoci seniora seniorovi, podruhé
nám rozšířila znalosti o zdravém stravování v seniorském věku dietní sestra
p. Poláčková
•
začátkem března jsme navštívili vsetínský zámek a svou společností a čtením
z knih nás potěšily pracovnice Masarykovy veřejné knihovny, čtením o radosti
nás rozptýlily ještě i v říjnu
•
v dubnu jsme s p. Josefem Handlířem procestovali alespoň virtuálně
Balkánský poloostrov
•
tradičně se v květnu uskutečnila první vernisáž obrázků dětí tentokráte
ze ZŠ Integra s námětem „Fantazie, sny a barvy, druhá vernisáž proběhla
v listopadu a obrázky malovaly děti z mateřinky Sychrov na téma „Podzimní
skřítci“, kromě vernisáže v květnu přišly popřát ke Dni matek i děti ze ZŠ
Luh
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•
•
•
•

letní dny jsme si zpestřili výletem do zámecké čokoládovny ve Vizovicích,
přehrávkami malých kytaristů, vycházkami do parku či posezením na zahradě a návštěvou místní cukrárny
v říjnu se již tradičně uskutečnil Den seniorů, který připravujeme ve spolupráci s MVK
činnost stacionáře jsme v tomto roce prezentovali při květnovém Dnu Charity a také prodejní výstavou výrobků uživatelů v římskokatolickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie
poslední host roku - Mgr. Marta Řeháková, nám popovídala o adventu na
Valašsku, a něco o adventních tradicích jsme se dozvěděli i na výstavě
s názvem „Za dlouhých zimních večerů“

V roce 2016 využilo službu Stacionáře Magnolia 23 uživatelů a jejich průměrný věk
byl 83 let.

Počet uživatelů

Město
Vsetín

Jiné
obce

23

19

4

Počet
kontaktů
949

Počet hodin
přímé péče

Počet
intervencí

3 529

1 338

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Stacionář Magnolia
Rok 2016 v Kč
Výnosy celkem
1 127 125
příjmy ze služeb
184 529
ZK – zajištění dostupnosti sociálních služeb
662 300
dotace Město Vsetín
200 935
dotace ÚP		
dary
79 361
Náklady celkem
1 127 358
nákupy a služby
242 063
osobní náklady
860 533
ostatní náklady
24 762
Hospodářský výsledek
- 233
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Rok 2015 v Kč
1 150 844
174 355
638 980
60 000
53 488
224 021
1 151 526
263 471
860 249
27 806
- 682
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8. Půjčovna kompenzačních pomůcek
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Božena Czudková
Horní náměstí 135, Vsetín
571 411 709, 733 283 635
bozena.czudkova@vsetin.charita.cz

Provoz:		
			
		

pondělí – pátek: 6:30 – 15:00
(S ohledem na charakter služby je nejvhodnější prvotní telefonní 		
kontakt.)

Tato služba je velmi využívána, jak uživateli našich služeb (ošetřovatelská služba, pečovatelská služba, osobní asistence), tak i těmi, kdo pomůcky potřebují z řad široké veřejnosti.
Pracovnice, která má půjčovnu pomůcek na starosti, vám poradí s výběrem podle vašich
potřeb a vybranou pomůcku zapůjčí na základě sepsání smlouvy. Pomůcku si osobně
můžete ihned odvézt.
Výjimkou je zapůjčení elektrické polohovací postele, kterou vám dovezou a na místě smontují naši pracovníci.
Dovoz a montáž jsou zpoplatněny samostatně.
Bližší informace lze získat na:
www.vsetin.charita.cz/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Výnosy celkem
příjmy ze služeb
dary
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2016 v Kč
380 483
267 810
112 673
272 220
189 999
66 541
15 770
108 263
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Rok 2015 v Kč
235 398		
185 398
50 000
133 385
91 973
41 412
102 013
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11. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail: 		
		
Pracovníci:
			
Provoz:
		

Mgr. Veronika Kubíková (Zimková)
Sychrov 53, 755 01 Vsetín
571 429 817
nzdm@vsetin.charita.cz
sociální pracovníci - 1,92 úvazku
pracovníci v sociálních službách - 1,04 úvazku
pondělí, středa, čtvrtek 14:00 – 18:00
úterý			
12:00 – 17:00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO poskytuje sociální službu dětem a mládeži
ve věku 6 – 18 let, které se ocitly v nepříznivé a obtížné sociální situaci nebo jsou touto
situací ohroženy.
Sociální služba NZDM Zrnko je poskytována bezplatně.
Kapacita zařízení je 15 osob v daný okamžik.
Každý měsíc jsme měli v NZDM Zrnko preventivně zaměřen.
Tématu měsíce jsme vždy přizpůsobovali celý program.
•
•
•
•
•
•

Leden, Únor (Rasismus - Co s tím?, Tenkrát poprvé,…)
Březen, Duben (Křesťanství a víra, Sportem ku zdraví)
Květen, Červen (Facebook a jeho pravá tvář, První pomoc)
Červenec, Srpen (Kulturní dědictví, Já a volný čas)
Září, Říjen (Kdo je Tvůj idol?, Život v náhradní rodině)
Listopad, Prosinec (Máš právo říct NE!, Ideál krásy)

TYP SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež HS 60

UKAZATEL

		

POČET

uživatel

84

kontakt

3 852

intervence

1 854
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Perličky od uživatelů:
•
Ty jsi můj zákonný zástupce, že? Teda klíčový zástupce?
•
Komentář uživatele k delšímu zákazu vstupu do klubu jiného uživatele: „ 		
On to má už na doživotí! „ :)
•
To oni furt mluví = zamilovanci!

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
ZRNKO (HS 060,070, 160)
Výnosy celkem
dotace MPSV
dotace Město Vsetín
dotace Zlínský kraj
dary
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2016 v Kč
1 438 070
1 070 000
334 000
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30
3
1 446
476
963
7
-8

440
630
944
118
065
761
874

Rok 2015 v Kč
1 331 123
900 000
286 000
50 000
92 123
3 000
1 333 839
476 822
848 099
8 918
- 2 716
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12. Mimoškolní příprava SIDERA
Pedagogický pracovník:
Adresa:
		
Telefon:
		
E-mail:
		
				

Mgr. Mária Mudráková
Sychrov 53, 755 01 Vsetín
571 429 817, 736 647 227
sidera@vsetin.charita.cz
maria.mudrakova@vsetin.charita.cz

Pracovníci: 			
pedagogický pracovník –
0,5 úvazku
		
		
asistent pro práci s dětmi –
0,5 úvazku
Dobrovolníci:			3
Provoz: 				
pondělí – čtvrtek 12:00 – 16:00
			
Mimoškolní příprava SIDERA principiálně navazuje na projekt s názvem „Vzdělání –
cesta k úspěchu“ financovaný z ESF, konkrétně z grantového programu OP VK, který
byl ukončen ke dni 28. 2. 2013. V roce 2016 probíhal již čtvrtý rok udržitelnosti
uvedeného projektu.
Mimoškolní příprava SIDERA pokračuje ve dvou klíčových aktivitách projektu, kterými jsou pravidelná a systematická mimoškolní příprava a realizace 7 vzdělávacích
modulů. MP SIDERA pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí zvládat
jejich školní povinnosti a úspěšně dokončit povinnou docházku na základní škole
běžného typu.
Mimoškolní příprava SIDERA je poskytována bezplatně.
Kapacita mimoškolní přípravy je 21 dětí.
Frekvence návštěv MP SIDERA je maximálně 2 - krát týdně/dítě.
V roce 2016 byla tato kapacita průběžně naplněna. O pravidelnou mimoškolní přípravu
přetrvává zájem ze strany rodičů, spolupracujících organizací i ze strany samotných
dětí. Roste také zájem o vzdělávací moduly, zejména ze strany školních družin.
Mimoškolní příprava je realizována průběžně (pomoc s domácími úkoly, vypracovávání
referátů, procvičování poznatků alternativní formou – např. formou didaktických her na
PC, práce na interaktivní tabuli apod.).
Ze strany dětí přetrvává největší zájem o procvičování učiva matematiky, českého
jazyka a cizích jazyků.
Vzdělávací moduly: v rámci projektu „Vzdělání - cesta k úspěchu“ bylo vytvořeno
7 vzdělávacích modulů, v jejichž realizaci se nadále pokračuje; realizace probíhá
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jak pro děti, které navštěvují NZDM Zrnko, tak i pro základní školy běžného typu,
ve kterých se vyskytují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. V roce 2016
jsme zrealizovali tyto vzdělávací moduly: Režim dne, Zdravá výživa (2-krát), Dopravní
výchova (2-krát), Zdravověda (3-krát), Naučné stezky
(1-krát).
Do zrealizovaných modulů se zapojilo celkem 125 dětí.
Kvantifikace projektu:
Počet dětí navštěvujících pravidelnou mimoškolní přípravu:
Počet setkání v rámci mimoškolní přípravy:		
Počet zrealizovaných vzdělávacích modulů:		

26
664
8

Pokračujeme v dobře navázané spolupráci s dobrovolnickým centrem Adorea a nadále
považujeme za velice přínosnou práci dobrovolníků, kteří jsou nejen velice aktivní,
ale také empatičtí a mají plnou důvěru dětí navštěvujících MP SIDERA.

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
SIDERA (HS 080)
Výnosy celkem
dotace Město Vsetín
dary
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2016 v Kč
240 781
15 000
225 781
282 534
43 627
238 907
- 41 753
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Rok 2015 v Kč
235 369
15 000
220 369
235 369
11 117
224 252
0
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13. CAMINO sociální rehabilitace
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:		
		

Pracovníci:
		
Provoz:		
		
		
		
		
		

Mgr. Zdeňka Chytilová, DiS.
MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetín
571 420 763, 733 283 636
camino@vsetin.charita.cz
zdenka.chytilova@vsetin.charita.cz
sociální pracovníci 1,6 úvazku
pracovníci v sociálních službách 2,2 úvazku
ambulantní i terénní služba Vsetín
pondělí, čtvrtek 8:00 – 15:00 hodin
pátek 8:00 – 12:00 hodin
ambulantní i terénní služba Valašské Klobouky
pondělí 8:00 – 15:00 hodin (na objednání)
čtvrtek 8:00 – 14:00 hodin

Služba sociální rehabilitace je určena dospělým lidem ve věku nad 18 let, kteří mají
zkušenost s duševním onemocněním.
Horní věková hranice není vymezena, vycházíme z individuálního posouzení situace
každého uživatele nebo zájemce o službu.
Pracujeme terénní a ambulantní formou, svým uživatelům poskytujeme pomoc a
podporu se začleněním se do každodenního života a zvládáním různých situací,
které jsou pro zdravého člověka běžné.
Uživatelům se věnujeme jak individuálně, tak ve skupině.
V tomto roce se nám podařilo rozšířit službu sociální rehabilitace CAMINO o nové
pracoviště ve Valašských Kloboukách.
Také zde pokračujeme ve snaze o multidisciplinární přístup, spolupráci se zdravotnickou složkou péče o lidi s duševní nemocí (psychiatr, psycholog, obvodní lékař),
využívání možných dostupných zdrojů v regionu a spolupráci s ostatními službami.
Dny duševního zdraví na Vsetíně, 7. ročník byl bohatý na témata, tak i zajímavé
přednášející (Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.,
Mgr. Miloslav Šebela, Mgr. Miroslav J. Kadlubiec a Mgr. Šárka Dořičáková), což
dokazuje vzestupný zájem o tyto přednášky, semináře a besedy ze strany veřejnosti
i odborníků.
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Akce byla podpořena vydáním společné publikace pod názvem „Dějiny České filosofie v kontextu sociálně – pedagogického myšlení“- autor Jiří Adamec a kolektiv
pracovníků CAMINA sociální rehabilitace.

Počet
klientů služby
47

Okamžitá kapacita
ambulantní služby

Počet
kontaktů

Počet
intervencí

14

2 029

1 981

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
CAMINO		
Rok 2016 v Kč
Výnosy celkem
2 051 600
individuální projekt ZK
ZK - zajištění dostupnosti soc. služeb
885 600
dotace Město Vsetín		
150 000
dary obce
7 000
dary
17 000
Náklady celkem
2 057 844
nákupy a služby
599 725
osobní náklady
1 442 524
ostatní náklady
15 595
Hospodářský výsledek
- 6 244
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Rok 2015 v Kč
1 452 101
992 000
1 080 000
			
150 000
9 200
212 901
1 451 743
427 012
1 006 856
17 875
- 358
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14. Tříkrálová sbírka
Koordinátorka Tříkrálové sbírky: Bc. Daniela Maňáková

Tříkrálová sbírka je charitativní akcí, která se již od roku 2000 pravidelně koná
prostřednictvím Charity ČR na celém území naší republiky.
Výtěžek této sbírky je určen především na pomoc lidem v těžkých životních situacích,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným
skupinám lidí a to především v regionu, kde se sbírka koná. Část finančních
prostředků je také určena na humanitární pomoc u nás i v zahraničí, zejména při
nenadálých událostech a živelných pohromách.
Díky obětavým koledníkům a štědrým dárcům se podařilo získat rekordní finanční
částku, která v roce 2016 činila 980 384 korun, což je o 115 683 korun více, než
bylo vykoledováno v roce 2015.
Obec
Horní Lideč
Hošťálková
Jablůnka
Janová
Kateřinice
Leskovec
Lhota u Vsetína
Lidečko
Liptál
Lužná
Mikulůvka
Oznice
Pozděchov
Pržno
Ratiboř
Růžďka
Seninka
Střelná
Ústí u Vsetína
Valašská Polanka
Vsetín
Celkem

2 016 v Kč
55 138
50 391
42 999
9 527
21 157
2 727
15 546
93 271
17 569
28 911
20 686
13 760
20 680
20 977
40 849
26 801
7 475
39 057
10 590
49 321
311 625
980 384
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2015 v Kč
57 127
48 771
44 101
7 275
21 443
17 124
88 109
15 912
27 346
18 074
13 399
20 471
19 261
28 652
21 297
7 365
38 233
9 408
46 008
239 650
864 701
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15. Postní almužna
Organizace Postní almužny: Bc. Marta Koňaříková
Postní almužna je pastorační aktivitou úzce navázanou na postní dobu a k ní neodmyslitelně patřící almužnu (dobrý skutek), spojený s péčí o potřebné a strádající.
Od Popeleční středy nebo první neděle postní si lidé přinesou z kostelů papírové
schránky - postní pokladničky, do kterých vkládají finanční příspěvky, které ušetřili tím,
že se něčeho oblíbeného vzdali (jídlo, káva, zábava).
Schránky se odevzdávají opět v kostele při mši svaté na Květnou neděli. Vybrané prostředky jsou pak prostřednictvím Charity použity na sociální výpomoc lidem v těžkých
životních situacích. Na spodní části schránky je možné zatrhnout nebo napsat úmysl,
na který si dárce přeje peníze věnovat, případně dovnitř vložit lístek s doporučením
komu a proč máme pomoci.
Výsledky Postní almužny za Charitu Vsetín v roce 2016:
Farnost:
Částka
Francova Lhota, Valašská Senice, Střelná
19 168,- Kč
Hošťálková
3 700,- Kč
Lidečko a Horní Lideč
33 436,- Kč
Pozděchov
1 508,- Kč
Pržno
6 556,- Kč
Růžďka
2 390,- Kč
Valašská Polanka
6 510,- Kč
Vsetín
20 071,- Kč
Celkem:
93 339,- Kč
V souladu s preferencemi, označenými na postních schránkách, byla největší část
prostředků věnována na přímou podporu rodin s více dětmi, na mimořádné potřeby
lidí vážně nemocných a hendikepovaných, pomoc osamělým matkám s dětmi i jednotlivcům v těžkých životních situacích k překlenutí náhlé krize.
Jednalo se zejména o příspěvky na nákup potravin, léků, doplňků stravy, uhrazení
léčebných a prázdninových pobytů a dalších nezbytných potřeb v celkové výši 67 500,Kč. Zbývající částku ve výši cca 25 000,- Kč jsme věnovali na podporu vzdělávání dětí
ze sociálně znevýhodněného prostředí v Mimoškolní přípravě SIDERA.
Více o této aktivitě a využití finančních prostředků naleznete na:
www.vsetin.charita.cz/sluzby/humanitarni-cinnost/postni- almuzna/
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16. Duchovní a pastorační činnost
Pastorační asistentka:		
Adresa:				
Telefon:				
E- mail: 			
Pracovník:			
Časový rozsah služby:		
				
				

Bc. Marta Koňaříková
Horní náměstí 135, Vsetín 755 01
571 414 025, 733 741 582
marta.konarikova@vsetin.charita.cz
pastorační asistent - 0,5 úvazku
•
pondělí 8:00 - 14:30
•
úterý
8:00 - 16:00
•
čtvrtek 8:00 - 15:00

Návštěvu je možné uskutečnit po předchozí telefonické nebo písemné domluvě.
Cílem duchovní a pastorační služby v Charitě Vsetín je kromě podpory individuálního
duchovního rozvoje člověka také spolupráce s farnostmi v jednotlivých oblastech
charitní péče – nabídka charitních služeb, organizace poutních charitních zájezdů,
duchovních obnov pro zaměstnance, setkávání s dobrovolníky, pomoc při realizaci
humanitárních a dobrovolnických aktivit – Tříkrálová sbírka, Postní almužna.
Co konkrétně tato služba nabízí:
• individuální rozhovor o životě a víře při respektování jedinečnosti životní cesty
každého člověka
• duchovní doprovázení v tom, co klient prožívá, reflektivní naslouchání jeho těžkostem, 		
obavám, starostem i radostem
• doprovázení lidí, kteří ztratili někoho blízkého
• pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu životních událostí
• setkání při společné modlitbě a četbě Bible nebo jiné křesťanské literatury
• zprostředkování kontaktu s duchovními správci jednotlivých farností katolické církve
a ostatními duchovními jiných křesťanských církví a sborů na území působnosti 		
Charity Vsetín
• přehled duchovních cvičení, přednášek a seminářů pro věřící i hledající

Charita Vsetín						
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17. Hospodaření Charity Vsetín celkem
Hospodaření
Charity Vsetín
Rok 2016 v Kč
Dotace celkem
9 311 035
ZK - zajištění dostupnosti soc. služeb 6 259 100
ZK - zajištění priorit
380 000
Individuální projekt ZK
992 000
Město Vsetín
1 644 935
Obce
35 000
Dotace ÚP		
Příjmy z činnosti
6 144 833
Zdravotní pojišťovny
2 083 770
Platby uživatelů
3 274 842
Dárci, sponzoři, TKS
670 326
Ostatní příjmy
115 895
PŘÍJMY CELKEM
15 455 868
Provozní náklady
4 091 758
Materiálové náklady
657 368
Nákup DHM
230 222
Aktivizační pomůcky
218 743
PHM
368 411
Spotřeba energií
459 706
Opravy, údržba
343 046
Cestovné
80 935
Reprezentace
69 047
Nájemné
403 343
Telefon, internet
121 044
Poradenství
253 530
Semináře, školení
135 785
Ostatní služby
466 115
Odpisy
46 096
Pojistné
135 127
Ostatní náklady
103 240
Osobní náklady
11 289 432
Mzdy
8 462 253
Odvody z mezd
2 748 881
OON
78 298
VÝDAJE CELKEM
15 381 190
Hospodářský výsledek
+ 74 678
Daň z příjmů
15 770
HV po zdanění
58 908
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Rok 2015 v Kč
7 278 033
5 714 030
120 000
1 281
15
147
6 395
1 918
2 992
1 272
211
13 673
3 636
482
133
125
421
463
210
73
26
432
129
283
89
301
60
162
242
10 008
7 489
2 439
79
13 645
+ 28

000
900
103
016
595
220
204
997
049
205
136
111
067
507
578
055
033
300
123
108
502
699
725
336
573
352
798
880
510
408
003
046

28 046

Výroční zpráva 2016

Pokud byl rok 2015 nejkrizovějším obdobím v historii, tak rok 2016 lze považovat za
relativně nejúspěšnější za celé působení Charity Vsetín.
Dotace meziročně vzrostly o 28% a příjmy od uživatelů a zdravotních pojišťoven
vzrostly o 9%.
Celkové příjmy byly vyšší o 1 783 tis. Kč, což umožnilo vyplatit na mzdách formou
odměn o 972 tis. Kč více než v roce 2015, a to při stejném průměrném počtu
zaměstnanců.
Pro rok 2017 se navýšily mzdy v průměru o 15%. Za předpokladu stejné dotační
politiky ze strany MPSV, Zlínského kraje a obcí jako v roce 2016 a udržení úrovně
příjmů od uživatelů, nemusí být toto zvýšení mezd pro rok 2017 konečné.
Plat pastoračního asistenta, který pracuje v Charitě Vsetín, hradí Arcibiskupství
olomoucké.

Charita Vsetín						
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18. Výrok auditora
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19. Účetní závěrka
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Charita Vsetín
Horní náměstí 135
755 01 Vsetín
tel.: 571 411 709
e-mail: vsetin@vsetin.charita.cz
www.vsetin.charita.cz

Vaše finanční příspěvky,
které využijeme na podporu našich služeb,
můžete posílat na účet KB:
563344851/0100

