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1. Slovo na úvod
Vážení přátelé a příznivci,
je to neuvěřitelné, ale rok 2020 je za námi. Byl výjimečný v mnoha ohledech. Měli
jsme systematicky nastavený program na prezentaci naší organizace i podporu
služeb. Díky navýšeným dotacím jsme se mohli radovat z toho, že zas o kousek
můžeme lépe odměnit všechny zaměstnance. Potom přišel Covid a vše bylo jinak.
Člověk je jedinečný v tom, že se dokáže rychle přizpůsobit nové situaci. A tak to
bylo i u nás. Napřeli jsme všechny síly, nastavili veškerá opatření, abychom na pracovišti zabránili vzniku ohniskové nákazy. Děkuji tímto všem spolupracovníkům za
jejich zodpovědný přístup a dodržování všech bariér, které jsme nastavili. Díky jejich
respektování a zodpovědnosti jsme nemuseli zavírat služby a omezovat jejich
provoz. Samozřejmě, že jsme dodržovali všechna mimořádná opatření a omezení,
která nám nastavila vláda i ministerstvo zdravotnictví.
S novou situací se otvírají i nové možnosti. Využili jsme všech nabídnutých zdrojů
k ochraně pracovníků i klientů pro bezpečné a kvalitní poskytování služeb. Přijali
jsme finanční i materiální dary v podobě roušek, respirátorů, ochranných štítů i dezinfekce, za které děkujeme všem, kteří jsou ochotní a vnímaví ku pomoci druhým.
Covid nám paradoxně přinesl i něco pozitivního! Mám naději, že zviditelňováním
potřebnosti a náročnosti práce zdravotních sester, sociálních pracovníků i pracovníků
v sociálních službách se může pozitivně měnit pohled laické i odborné veřejnosti
na jejich práci, finanční ohodnocení i morální kredit.
Také v této mimořádné situaci jsme zažívali radosti i úspěchy. Podrobně se o nich
dočtete v samostatné kapitole o jednotlivých službách.

Na závěr si dovolím jedno doporučení:
„Přijmi to, co je.
Nech plavat to, co bylo.
Netrap se tím, co změnit nejde.
Měj radost každý den
a věř v dobrou budoucnost.“		
S přáním dobra a pokoje		
Věra Dulavová, ředitelka
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2. Poděkování
Naše poděkování patří vám všem, kteří jste v roce 2020 podpořili činnost Charity
Vsetín finančními a věcnými dary, nebo svou dobrovolnou činností bez nároku na
finanční odměnu.
Hlavní finanční podpora:

MĚSTO VSETÍN

Ostatní donátoři
Města, obce a jejich úřady: Obec Brumov-Bylnice; Obec Hošťálková; Obec Jablůnka;
Město Karolinka; Obec Lhota u Vsetína; Obec Liptál; Obec Poteč; Obec Pržno; Obec
Sehradice; Obec Vlachovice; Město Vsetín.
BR SERVIS s.r.o.; Nadace ČEZ; Austin Detonator s.r.o.; Galvamet s.r.o.; Hajdík a.s.;
KOVAR a.s.; KÚ Zlín; KS - program s.r.o.; Nadační fond Svět oken s.r.o.; NOVENTIS s.r.o.; Optimnet Solutions s.r.o.; Pekárna U Mlýna; RYXOO UNIVERSAL s.r.o.;
Římskokatolická farnost Vsetín; Teleky Medicus s.r.o.; VDV Nadace Olgy Havlové;
VTR s.r.o.; Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.; Ing. Ivan Zajíc- ZETPRO; Zásobování
teplem Vsetín a.s.
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 – pobočka
Vsetín; Městský úřad Karolinka; UP Valašské Klobouky.
Církve a náboženské společnosti
Arcidiecézní charita Olomouc; Arcibiskupství olomoucké.
Římskokatolické farnosti: Vsetín; Vsetín - filiálka Liptál; Valašská Polanka;
Valašská Polanka - filiálka Pozděchov; Francova Lhota; Francova Lhota - filiálka Střelná;
Hošťálková; Hošťálková – filiálky Pržno; Růžďka; Lidečko; Lidečko - filiálka Horní
Lideč.
Dolní sbor ČCE Vsetín; Horní sbor ČCE Vsetín; ČCE Hošťálková; ČCE Kateřinice; ČCE
Pržno; ČCE Huslenky; ČCE Liptál; ČCE Leskovec; ČCE Ratiboř.
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Kulturní organizace
Masarykova veřejná knihovna Vsetín; Dům kultury Vsetín, spol. s r.o.; Kino Vatra;
Muzeum regionu Valašsko – zámek Vsetín.
Média
Vsetínské noviny; Valašský deník; Český rozhlas Zlín; Informace ACHO; TV NOE;
Regionální TV.
Zdravotnické organizace a organizace se zdravotnickým zaměřením
Vsetínská nemocnice a.s.; Krajská hygienická stanice – územní pracoviště Vsetín;
Psychiatrická nemocnice Kroměříž.
Praktičtí a odborní lékaři; Psychiatrické a psychologické ambulance Vsetín, Valašské
Meziříčí, Karolinka, Valašské Klobouky.
Firmy a jiné organizace
Alena Krmenčíková – Jídelna Sklář; ČSAD a.s. Vsetín; Papírnictví Olšák; Pekařství
Střelná; Sorpek spol.s r.o.; Restaurace Rokytnice – Machala.
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; Domov se zvláštním režimem Pržno; Vysoká škola Humanitas - Fakulta
společenských studií Vsetín; Charita Valašské Meziříčí; Naděje – Rokytnice, Vsetín;
Skauti a skautky Vsetín; VKCI Vsetín; Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky;
GARAMOND Matošková Terezie; Bc. Marta Koňaříková – pastorační asistentka.
Fyzické osoby
P. František Král; P. Pavel Lev Eliáš; P. Bohumír Vitásek; P. Stanislav Zatloukal;
f. Pavel Freitinger.
Jiří Adamec; Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.; Ing. Petr Cvejn; Olga Berková;
Mgr. Šárka Dořičáková Ph.D.; Jarmila Drábková; prof. MUDr. Cyril Höschl, DrCs.
FRCPsych.; Radovan Kocúrek; Ludmila Klvánková; Ing. Petr Kotík; paní Kopecká;
prof. MUDr. Klára Látalová, PhD.; Miluše Makyčová; Miroslava Minaříková; Mgr. Petr
Maršálek; Mgr. Marta Řeháková; Anastázie Smělá; Eva Vrlová;
Dobrovolníci ve Stacionáři Magnolia a další dobrovolníci, kteří se podíleli na Tříkrálové sbírce a ostatních akcích naší organizace.
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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.
Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost
a naději. Pro naši službu je specifické, že pomocí odbornosti, víry, naděje a lásky
pomáháme, a doprovázení poskytujeme, všem potřebným lidem bez rozdílu na základě
křesťanských hodnot (v souladu s Etickým programem Dekacert).
Charita Vsetín byla zřízena již v roce 1992 arcibiskupem olomouckým Mons.
Janem Graubnerem, vznikla jako účelové zařízení Římskokatolické církve, je
samostatnou církevní právnickou osobou podle zákona č.3/2002 Sb. a je evidovaná
v Rejstříku církevních právnických osob MK ČR. Je jednou z třiceti samostatných Charit
v Arcidiecézi olomoucké, spolupracuje s Charitou ČR, která se řadí k mezinárodní
organizaci Caritas Internationalis.
V roce 2020 zaměstnávala Charita Vsetín 42 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 s naší působností poskytovala Charita
Vsetín tyto sociální služby – Charitní pečovatelskou službu, Osobní asistenční službu,
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.
Poskytuje odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacientů, na základě indikace
praktického lékaře nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře při hospitalizaci
pacienta. V rámci zdravotní péče je provozován i Domácí hospic Via. Charita Vsetín
poskytuje také službu v oblasti vzdělávání dětí s názvem Mimoškolní příprava SIDERA.
V tomto dokumentu dostáváte zprávu a čísla o popisu naší činnosti. Co však není
možné statisticky podchytit, je osobní přístup, zájem, nasazení pracovníků, kteří
do služby potřebným lidem, kromě profesionálně vykonané práce, dávají svůj lidský
a přátelský postoj.
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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:			

44740778 / CZ44740778

Bankovní spojení:		

KB Vsetín, číslo účtu 563344851/0100

Registrace u MK ČR:

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

Trvání činnosti:		

od 1. 7. 1992

Území působnosti:		
				
				
				
				
				
				
				
				
.

Město Vsetín a 24 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; Pozděchov;
Prlov; Pržno; Ratiboř; Růžďka; Seninka;
Střelná; Ústí u Vsetína; Valašská Polanka;
Valašská Senice.

Rada Charity Vsetín:
MUDr. Daniel Bělov
				
PhDr. Helena Gajdušková
				
Ing. Marie Podpinková
				
MUDr. Alena Potěšilová
				
Ing. Alois Vašků
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7

Organizační struktura Charity Vsetín
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5. Domácí zdravotní péče
Vrchní sestra:
Adresa:		
Telefon:
E-mail:		

Horní náměstí 135, Vsetín 755 01
571 414 025, 604 437 921
daniela.manakova@vsetin.charita.cz

Mgr. Daniela Maňáková

Pracovníci:		
Provoz:		

zdravotní sestry 5,0 úvazků
nepřetržitý, 7 dní v týdnu po celý kalendářní rok

Posláním služby je zajistit odbornou a profesionální zdravotní péči v domácím prostředí
pacientů. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění a je určena dospělým
pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou a kvalifikovanou zdravotní péči.
Výkony Domácí zdravotní péče jsou v domácnostech pacientů poskytovány nepřetržitě,
sedm dní v týdnu v průběhu celého roku, včetně sobot, nedělí a svátků.
Ošetření pacienta je prováděno formou návštěvní služby na základě indikace praktického
lékaře nebo na doporučení odborného lékaře v nemocnici při propouštění pacienta
z hospitalizace.
Cíl:
• zajištění odborné zdravotní péče v domácím prostředí pacientů
• oddálení hospitalizace nebo zkrácení doby pobytu v nemocnici
• zlepšení zdravotního stavu pacienta, udržení a navrácení zdraví,
soběstačnosti, mobility, zhojení defektů, snížení rizika vzniku
komplikací, zlepšení kvality života
Domácí zdravotní péče zajišťuje:
• převazy defektů, bércových vředů, dekubitů a chronických ran
• výměna permanentních močových katetrů 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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Domácí zdravotní péči poskytují zdravotní sestry s dlouholetou praxí. Spolupracují
s ordinacemi praktických i odborných lékařů a dalšími zdravotnickými zařízeními. Zdravotní
péče může být doplňována pečovatelskou službou a službou osobní asistence.

Počet ošetřených
pacientů v roce 2020

Město
Vsetín a obce

Počet km

Počet
návštěv

Počet
výkonů

259

295

40 916

7 738

15 922

Výčet nejčastějších výkonů
v roce 2020

Lokální
ošetření

Odběry krve

Ošetření
stomií

Aplikace
injekcí

13 187

747

131

262

Hospodaření a financování služby:
Domácí zdravotní péče
Výnosy celkem
příjmy ze služeb od pojišťoven
dary
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2020 v Kč
2 961 637
2 908 999
48 700
3 938
3 012 445
432 632
2 500 593
79 220
- 50 808

Rok 2019 v Kč
2 265 185
2 134 866
435 355
54 964
2 629 578
464 137
2 092 318
73 123
- 4 393

Domácí hospic Via
Posláním Domácího hospice Via je umožnění strávit poslední období
života v domácím prostředí a v kruhu svých nejbližších. Domácí hospicová
péče si dává za cíl pomoci rodinám zvládnout tuto nelehkou situaci.
Služba domácího hospice je poskytována pacientům v terminálním stádiu onemocnění
ve Vsetíně a blízkém okolí.
Tato odborná zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Charita Vsetín poskytuje základní hospicové poradenství.
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6. Charitní pečovatelská služba
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Pavlína Žažová
Pod Žamboškou 253, Vsetín 755 01
571 420 677, 739 124 847
pavlina.zazova@vsetin.charita.cz

Pracovníci:

sociální pracovník – 1,0 úvazek
pracovníci v sociálních službách – 13,43 úvazků
jednosměnný provoz s nerovnoměrným rozložením pracovní doby

		
Provoz:		

Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je
poskytována v domácím prostředí, ve vymezeném čase, s ohledem na soběstačnost
uživatelů a možnosti služby.
Cílem Charitní pečovatelské služby (CHPS) je na prvním místě udržení uživatele v jeho
vlastním sociálním prostředí, zachování životního stylu, soběstačnosti a aktivity.
Pomáhá uživatelům prožít důstojné stáří a současně je nemalou pomocí pečujícím rodinám. Služby jsou poskytovány odborným personálem. Všichni pracovníci si
průběžně zvyšují odbornou kvalifikaci účastí na akreditovaných kurzech a seminářích.
Charitní pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy s uživatelem,
který si tyto služby hradí dle platné výše úhrad (v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách).
Uživatelům pomáháme s osobní hygienou, oblékáním. Imobilním uživatelům nabízíme
koupel ve vodním lůžku. Zajišťujeme dovoz obědů, pomoc při přípravě a podání
dovezeného i vlastního jídla. Pomáháme s nákupy, vyřizujeme pochůzky. Provádíme
běžný úklid domácnosti, praní a žehlení prádla. Součástí služby může být i doprovod
k lékaři, na úřady apod.
Aktivity v roce 2020:
• pracovníci se zapojili do organizace Tříkrálové sbírky,
• pracovníci absolvovali kurz Změny ve stáří a jejich simulace Gerontooblekem,
• zvýšili jsme podíl přímé péče zajištěním přípravy a dezinfekce jídlonosičů jinou
organizací.
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Počet uživatelů CHPS

Město Vsetín

Jiné obce

Počet návštěv

179

148

31

17 507

Hospodaření a financování služby:
Charitní pečovatelská služba
Výnosy celkem
příjmy ze služeb
ZK – zajištění dostupnosti soc. služeb
ZK – zajištění priorit
dotace Město Vsetín
Dotace MPSV
dotace obce
dary
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
odpisy majetku
Hospodářský výsledek

Rok 2020 v Kč
9 663 232
2 229 678
4 893 00
280 000
1 277 600
517 862
21 529
252 663
190 900
9 674 669
1 608 759
7 716 829
196 504
152 577
- 11 437

Charita Vsetín						

Rok 2019 v Kč
8 489 798		
2 158 017
4 900 000
250 000
1 100 000
18
40
23
8 483
1 368
6 947

000
100
681
160
047
294

6 638
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7. Osobní asistenční služba
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Jana Bartoňová
Horní náměstí 135, Vsetín 755 01
571 410 001, 605 006 294
jana.bartonova@vsetin.charita.cz

			

Pracovníci:
			

Provoz:		
			

sociální pracovník – 0,75 úvazků
pracovníci v sociálních službách - osobní asistenti – 4,63 úvazku.
• kancelář – pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin
• služba osobní asistence je poskytována bez časového omezení 		
(24/7 vždy v předem sjednaném rozsahu)

Osobní asistenční služba je terénní forma pomoci, zaměřená na osoby se zdravotním
postižením a seniory, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Okamžitá kapacita služby
zajistí asistenci pro 4 uživatele v jeden okamžik.
Posláním Osobní asistenční služby (OAS) je 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. Služba je určena osobám od 19ti let.
Osobní asistence nabízí řadu činností, které jsou po uzavření písemné smlouvy
s uživatelem vykonávány. Patří mezi ně pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc s osobní hygienou, přípravou stravy, chodem domácnosti,
aktivizační činnosti, doprovody, pomoc při vyřizování a jednání na úřadě aj. Osobní
asistence nabízí také fakultativní činnost – přepravu služebním automobilem k lékaři,
na nákup, na poštu apod.
Výkon činností osobní asistence stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., poskytována je bez časového omezení s ohledem
na provozní a kapacitní možnosti služby, a to vždy v předem dohodnutém rozsahu a čase.
Výše úhrady za vykonané činnosti vychází z aktuálního platného ceníku Osobní asistenční
služby a hradí ji uživatel.
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V roce 2020 došlo:
• ke kontrole plnění registračních podmínek OAS (25. 2. 2020)
• k zvýšené pracovní neschopnosti, což vedlo k omezení poskytování hodin přímé
péče, vlivem Covid pandemie se obtížně řešila zastupitelnost za chybějící pracovníky
• k proškolení pracovního týmu v „Jednání s klientem s problémovým chováním,“
„Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem,“ pracovníci si prakticky vyzkoušeli omezení a změny, k nimž ve stáří dochází.

Počet uživatelů

Město
Vsetín

Jiné
obce

Počet kontaktů

26

17

9

2 241

Počet hodin
přímé péče
4 726,5

Počet
intervencí
135

Hospodaření a financování služby:
Osobní asistenční služba
Rok 2020 v Kč
Výnosy celkem
3 107 952
příjmy ze služeb
515 602
ZK- zajištění dostupnosti sociálních služeb 1 712 520
ZK – zajištění priorit			
232 900		
dotace Město Vsetín
331 400
Dotace MPSV				
140 949
dotace obce				
26 443		
dary					
54 350
Ostatní příjmy				
93 788
Náklady celkem
3166 163
nákupy a služby
402 728
osobní náklady
2 676 001
ostatní náklady
45 159
Odpisy majetku
42 275
Hospodářský výsledek
- 58 211

Charita Vsetín						

Rok 2019 v Kč
2 705 799
592 483
1 376 440
233 900
349 500
23 000
130 476
2 710
295
2 372
42

689
514
646
529

- 4 890
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8. Stacionář Magnolia
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
e-mail: 		
			

Bc. Jarmila Hyžáková
Horní náměstí 135, Vsetín 755 01		
571 448 026, 737 636 926
stacionar@vsetin.charita.cz
jarmila.hyzakova@vsetin.charita.cz

Pracovníci:
			
Provoz:		

sociální pracovník - 0,5 úvazku
pracovníci v sociálních službách – 1,75 úvazku
pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin

Stacionář Magnolia je ambulantní sociální službou Charity Vsetín. Využít jí 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 umožňuje seniorům pobyt a aktivity v kolektivu, v bezpečném prostředí. S naší
podporou a pomocí mohou prožít aktivně svůj den a zároveň si zachovat soběstačnost,
pocit vlastní hodnoty a důstojnosti i své běžné aktivity a zvyklosti.
V naší službě usilujeme:
• o podporu uživatele v udržování a v navazování sociálních vazeb,
• o zachování, případně zlepšení fyzických i psychických schopností,
• o podporu uživatele tak, aby co nejdéle setrval v domácím prostředí,
• o uspokojení duchovních potřeb uživatele.
V roce 2020 jsme kromě plánovaného měsíčního programu realizovali tyto aktivity:
• na samém počátku roku nám do stacionáře přišli tři králové předat přání dobra, pokoje
a zdraví,
• březen - měsíc knihy a knihoven, jsme tradičně zahájili s milou společností pracovnic
Masarykovy veřejné knihovny a vyslechli si doporučení na zajímavou četbu,
• z důvodu pandemie Covidu19 jsme z rozhodnutí vlády, v druhé polovině března, museli
stacionář uzavřít. Provoz byl za přísných hygienických podmínek obnoven až na konci
června,
• abychom zachovali ve stacionáři status bezpečného prostředí, byl program
přizpůsoben mnoha hygienickým opatřením, využívali jsme co nejvíce pergolu na
charitní zahradě a trávili slunečné letní počasí na čerstvém vzduchu, s prázdninami
jsme se rozloučili táborákem a opékáním špekáčků,
• malebný podzim jsme využívali k četným procházkám do přilehlého zámeckého
parku a Panské zahrady,
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• chladnější podzimní dny jsme věnovali zpracování přebytků ze zahrádek a sadů
a připravovali zdravé sirupy a pečené čaje na období plískanic a dlouhých zimních
večerů,
• závěr roku jsme strávili pečením cukroví a vánoční výzdobou, abychom se mohli těsně
před svátky sejít u stromečku ve stacionáři a popřát si klidné a pohodové Vánoce.
V roce 2020 využilo službu Stacionáře Magnolia 18 uživatelů s průměrným věkem 85
let.

Počet uživatelů

Město
Vsetín

Jiné
obce

18

16

2

Počet
kontaktů
1 061

Počet hodin
přímé péče

Počet
intervencí

2 404

549

Hospodaření a financování služby:
Stacionář Magnolia
Rok 2020 v Kč
Výnosy celkem
1 682 659
příjmy ze služeb
215 107
ZK - zajištění dostupnosti sociálních služeb 1 062 290
ZK - zajištění priorit
85 100
dotace Město Vsetín
170 000
dotace MPSV
60 509
Dotace obce					
4 000
dary
49 977
ostatní příjmy
35 676
Náklady celkem
1 702 104
nákupy a služby
249 980
osobní náklady
1 419 400
ostatní náklady
7 048
Odpisy majetku
25 676
Hospodářský výsledek
- 19 445

Charita Vsetín						

Rok 2019 v Kč
1 781 764
253 215
1 096 977
102 500
221 000
80
27
1 785
359
1 409
15

789
283
299
736
898
665

- 3 535

17

9. CAMINO sociální rehabilitace

Vedoucí:
Adresa:
		

Telefon:
E-mail:		
Pracovníci:

Mgr. Zdeňka Chytilová, DiS.
MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetín 755 01
Krátká 798, Valašské Klobouky 766 01
571 420 763, 733 283 636
camino@vsetin.charita.cz

Dobrovolníci

sociální pracovníci - 6
pracovníci v sociálních službách - 1
Celkem 4,42 úvazku
1

Provoz:		
		
		
		
		
		
		

Ambulantní a terénní služba Vsetín:
pondělí - čtvrtek 			
8:00 – 15:00 hodin
pátek 				
8:00 – 12:00 hodin
ambulantní služba Valašské Klobouky:
čtvrtek 				
8:00 – 14:00 hodin
terénní služba Valašské Klobouky:
čtvrtek				
po domluvě

		
		

CAMINO je služba určená dospělým lidem, kteří mají zkušenost s duševním
onemocněním. Poskytujeme terénní i ambulantní sociální rehabilitaci v ORP Vsetín
a Valašské Klobouky. Nabízíme podporu a pomoc ve zvládání náročných i každodenních
situací v životě člověka s duševní nemocí.
Rok 2020 byl pro CAMINO neobvyklý v mnoha směrech. Běžný zaběhnutý režim změnila,
stejně jako v celé republice pandemie. Musím však shledat, že to nebyly změny pouze
negativní. Podařilo se nám díky houževnaté práci kolegyně Ivety Jakubczakové rozšířit
nabídku CAMINA o Ergo dílnu, která se okamžitě zapojila do šití roušek. Začala být ve
větší míře využívána terénní forma služby a komunikace přes moderní technologie. Velmi
úspěšně začali někteří uživatelé vést své vlastní programy. A pro tým CAMINA přibylo další
ocenění, tentokrát Zlínského kraje – Pracovník roku v sociálních službách 2020.
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I jedenáctý ročník Dnů duševního zdraví byl ovlivněn prvotní nejistotou, zda se budou
konat. Příprava byla oproti minulým ročníkům velmi krátká, proto nás nadmíru potěšilo,
že se podařilo pozvat tak vzácné hosty jako jsou prof. MUDr. Klára Látalová, PhD. a prof.
MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.
Významné změny dosáhlo také naše snažení v Reformě psychiatrické péče. Spolupráce
s Psychiatrickou nemocnicí Kroměříž dostala konkrétní podobu, kdy pracovníci CAMINA se
stali součásti tzv. virtuálních týmů a aktivně se podíleli na přechodu dlouhodobě hospitalizovaných pacientů do komunitního prostředí.

Počet
uživatelů služby
52

celkový čas poskytnutých intervencí

Počet
intervencí

3 386,37

1 721

Hospodaření a financování služby:
CAMINO		
Výnosy celkem
individuální projekt ZK
Dotace MPSV
dary obce
dary
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Odpisy majetku			
Hospodářský výsledek

Rok 2020 v Kč
3 281 911
3 043 830
78 182
9 000
110 849
40 050
3 308 400
847 107
2 407 031
14 212
40 050
- 26 489

Charita Vsetín						

Rok 2019 v Kč
3 026 052
2 910 000
5 000
56 000
55 052
3 026 825
638 569
2 348 968
39 288
773
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10. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail: 		
		
Pracovníci:
			
Provoz:
		
		
			

Bc. Beáta Čablíková
Sychrov 53, 755 01 Vsetín
571 429 817, 731 046 236
zrnko@vsetin.charita.cz
sociální pracovníci - 2,25 úvazku
pracovníci v sociálních službách - 1,00 úvazek
pondělí, středa
14:00 – 18:00 hodin
úterý			
14:00 – 17:00 hodin
čtvrtek			
15:00 – 20:00 hodin
Individuální konzultace každý den kromě pátku od 12:00 - 14:00 hod.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO je bezpečné místo, kde děti, mládež
a mladí dospělí ve věku 6 – 26 let mohou najít podporu a odbornou pomoc pracovníků,
popovídat si s vrstevníky, trávit zde smysluplně svůj volný čas a realizovat své zájmy.
Poslání služby:
O co nám jde:
Poskytnout bezpečné prostředí dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let, které se ocitají
v nepříznivé sociální a životní situaci nebo jsou touto situací ohroženi.
Co nabízíme:
Podporu hodnot, které máš, odbornou pomoc při změně ve Tvém
dosavadním způsobu života, pomoc při vytváření podmínek pro začlenění mezi
vrstevníky a do společnosti.
Pro koho jsme tady:
Jsme tady pro všechny děti a mládež bez ohledu na barvu pleti, náboženské vyznání,
životní styl apod. „Bereme Tě takového, jaký jsi!”
Jak fungujeme:
• zdarma
• anonymně
• ambulantně (do ZRNKA může uživatel kdykoliv přijít a kdykoliv odejít)
Poskytované aktivity dle zákona o sociálních službách:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
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Kapacita služby: 4 osoby při individuální práci, 15 osob při skupinové práci.
V NZDM ZRNKO se každý měsíc zaměřujeme na preventivní téma.
Tématu měsíce vždy přizpůsobujeme celý program.
• leden, únor (Nelátkové závislosti, Dospívání a bezpečné sexuální chování)
• březen, duben (Péče o zdraví – péče o chrup, Multikulturalismus)
• květen, červen (Ageismus, Skrytá nebezpečí internetu)
• červenec, srpen (Nástrahy léta a volný čas, Vandalismus)
• září (Vzdělání a zaměstnání)
• říjen (Umění komunikace)
• listopad (Jak vidím sám sebe)
• prosinec (Sportem ku zdraví)
Co nás potěšilo:
• Nové vybavení klubovny NZDM: fotbálek, sedací vaky.
Perličky:
• Víš, jak se jmenují Tři králové? Ano, vím: Karel, Matěj, …
• Objednávám porcelánové dorty. (pozn. marcipánové dorty)
TYP SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež HS 60

UKAZATEL

		

POČET

uživatel

76

kontakt

1 183

intervence

816

Hospodaření a financování služby:
NZDM ZRNKO (HS60, 070, 160)
Rok 2020 v Kč
Výnosy celkem
2 105 006
ZK – zajištění dostupnosti sociálních služeb 1 807 219
dotace Město Vsetín
275 000
dotace MPSV
14 367
dary
8 420
ostatní příjmy
Náklady celkem
2 105 352
nákupy a služby
534 141
osobní náklady
1 569 991
ostatní náklady
1 220
Hospodářský výsledek
- 346

Charita Vsetín						

Rok 2019 v Kč
2 296 645
1 989 400
275 000
27
5
2 300
554
1 745
1
-4

245
000
729
127
301
301
084
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11. Mimoškolní příprava SIDERA
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vedoucí a pedagogický pracovník: Mgr. Mária Mudráková
Adresa:
Telefon:
E-mail:

(od 1. 11. 2020 Mgr. Ing. Ivana Treznerová)
		
Sychrov 53, Vsetín 755 01
		
571 429 817, 736 647 227
		
ivana.treznerova@vsetin.charita.cz

Pracovníci: 			
vedoucí a pedagogický pracovník – 1,00 úvazek
		
		
pedagogická pracovnice – 0,5 úvazku
				
koordinátor vzdělávacích aktivit - DPP
		
		
asistenti pro práci s dětmi (3x - DPP)
Provoz: 				
pondělí – čtvrtek 12:00 – 16:00 hodin
Frekvence návštěv MP Sidera: maximálně 2x týdně/dítě.
Mimoškolní příprava (MP) Sidera je poskytována bezplatně.
Dnem 1. října 2018 byl zahájen projekt „V Sideře se učíme jinak“, který plynule
navázal na naši dosavadní činnost.
Cílem projektu je pomoci dětem ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného
prostředí zvládat jejich školní povinnosti a úspěšně dokončit povinnou školní
docházku na základní škole běžného typu.
Projekt je realizován ve dvou liniích aktivit, kterými jsou:
• pravidelná a systematická mimoškolní příprava dětí
• realizace podpůrných vzdělávacích aktivit pro rodiče/pečovatele námi vzdělávaných
dětí, které jsou zaměřeny na praktické rady pro rodiče ohledně jejich konkrétní
pomoci s úkoly, procvičováním učiva, nebo psychickou podporou svých dětí
v domácím prostředí (při mimoškolní odpolední domácí přípravě do školy).
V rámci realizace stávajícího projektu se nám podařilo vytvořit kvalitní zázemí k dosažení
výše uvedených aktivit ve dvou plně vybavených vzdělávacích místnostech, vytvořit odborný
tým a navázat spolupráci s organizacemi, kterými jsou základní školy na území města
Vsetín. Zaznamenáváme postupně narůstající zájem o aktivity našeho projektu jak
ze strany podpořených ZŠ, tak i ze strany rodičů námi vzdělávaných dětí. Některé děti
navštěvují MP Sidera dlouhodoběji, jiným zase pomáháme překlenout pro ně kritické
období, ohrožující jejich školní prospěch (např. pomoc s přípravou na opravné zkoušky
během letních prázdnin). Motivací k navštěvování našeho doučování jsou prioritně
námi využívané metody a formy činnosti, jako práce s internetem, s encyklopediemi
a jinou naučnou literaturou, práce s interaktivní tabulí či tabletem a nainstalovanými
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vzdělávacími PC programy, možnost zhotovení si svých konkrétních individuálních
podpůrných pomůcek, práce s manipulačními názornými pomůckami či přehledy učiva
a interaktivní didaktické hry.
Náplní pravidelné mimoškolní přípravy dětí navštěvujících MP Sidera jsou:
pomoc s domácími úkoly, vypracování referátů, procvičování učiva dle času a potřeb
dítěte, prohlubování školních znalostí a pod.
Setkání s rodiči podpořených dětí (skupinová) proběhla dle stanoveného harmonogramu,
celkově v počtu 8, náplň setkání byla dodržena. Intenzivně se věnujeme motivaci
podpořených rodičů jak k individuálním konzultacím a spolupráci s členy našeho
odborného týmu, tak i k účasti na uvedených společných setkáních, v rámci kterých
modifikujeme stanovená témata potřebám rodičů a snažíme se o jejich variabilitu.
Cílem setkání bylo pomoci rodičům identifikovat a pochopit školní problémy svých dětí
a nabídnout jim konkrétní možnosti, jak jim mohou doma co nejlépe pomoci. Témata
setkání se týkala čtenářské a matematické gramotnosti, poruch učení či domácí
přípravě do školy v obecné rovině.
Rodiče ve velké míře využívají také možnost individuálních konzultací jak s koordinátorem vzdělávacích aktivit či vedoucí MP Sidera, tak i s ostatními členy našeho
odborného týmu. Vítají možnost společného hledání řešení konkrétních školních
nedostatků svých dětí a možnost vyzvednout si konkrétní materiály k procvičení
problémového učiva a rady jak jej dětem doma přiblížit a vysvětlit.
„V Sideře se učíme jinak“ OP VVV - KPSVL II Inkluzivní vzdělávání CZ.02.3.61/
0.0/0.0/16_039/0008747. Projekt V Sideře se učíme jinak je spolufinancován
Evropskou unií.

Hospodaření a financování služby:
SIDERA (HS 080)
Výnosy celkem
dotace MŠMT
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
osobní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2020 v Kč
1 176 926
1 176 926
1 176 926
208 383
966 349
2 194
0

Charita Vsetín						

Rok 2019 v Kč
1 214 934
1 214 934
1 214 934
256 110
956 250
2 574
0
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12. Půjčovna kompenzačních pomůcek
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
			

Božena Czudková
Horní náměstí 135, Vsetín 755 01
571 411 709, 733 283 635
admin@vsetin.charita.cz
bozena.czudkova@vsetin.charita.cz

Provoz:		
			

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

Tato služba je velmi využívána, jak uživateli našich služeb (domácí zdravotní péče,
pečovatelská služba, osobní asistence), tak zájemci z řad široké veřejnosti.
Pracovnice, která má půjčovnu pomůcek na starosti, poradí s výběrem podle individuálních potřeb a vybranou pomůcku zapůjčí na základě sepsání smlouvy. Pomůcku
si může uživatel osobně ihned odvézt.
Výjimkou je zapůjčení elektrického polohovacího lůžka, které vám přivezou a na místě
smontují pracovníci Charity Vsetín. Dovoz a montáž lůžka jsou zpoplatněny samostatně.
Získaný skladovací prostor nám umožňuje navýšit počet kompenzačních pomůcek
k zapůjčení. Nově je k dispozici mobilní zvedací zařízení, které jsme mohli zakoupit
díky ochotnému dárci. Mobilní zvedák je pro pečující osoby velkou pomocí, která
umožní jednoduchou manipulaci s imobilním člověkem.
Bližší informace lze získat na:
https://www.vsetin.charita.cz/jak-pomahame/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

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

Rok 2020 v Kč
Rok 2019 v Kč
591 971
568 757
502 971
466 667
84 000
102 100
5 000		
472 468
442 683
133 185
165 102
321 112
277 581
18 171
119 503
126 084
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13. Tříkrálová sbírka
Koordinátorka Tříkrálové sbírky: Bc. Jarmila Hyžáková

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Pravidelně
se koná od roku 2000 a je realizována díky velkému množství dobrovolníků. Posláním
sbírky je nejen udržet tradici tříkrálového koledování a přinášet radostné vánoční poselství, ale z výtěžku podpořit potřebné.
Největší podíl finančních prostředků z této sbírky pomáhá lidem v těžkých životních
situacích, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to hlavně v regionu, kde se sbírka koná. Část financí je také
určena na humanitární pomoc u nás i v zahraničí, zejména při nenadálých událostech
a živelných pohromách.
V roce 2020 se obětavým koledníkům podařilo od štědrých dárců získat finanční částku 1 323 398 korun.
Z vybraných prostředků se 65 % vrací charitám, které je vykoledovaly a slouží k realizaci záměrů, schválených komisí Arcidiecézní charity Olomouc. Zbytek vykoledovaných
financí je rozdělen následovně:
• 15 % - velké projekty diecézních charit,
• 10 % - krizový fond Tříkrálové sbírky,
• 5 % - projekty Charity ČR,
• 5 % - zákonné režie sbírky.
Charitě Vsetín se z výtěžku sbírky podařilo:
• přímo pomoci lidem v tíživé životní a sociální situaci
• zakoupit automobil pro Charitní pečovatelskou službu
• dovybavit ergodílnu, sloužící lidem s duševním onemocněním
• zrenovovat nátěr oken budovy, ve které sídlí charitní služby
• nakoupit zdravotní matrace do polohovacích lůžek pro klienty
• pokračovat v revitalizaci charitní zahrady pro využití klienty přilehlého stacionáře
a ostatních charitních služeb
• zakoupit nový plynový kotel k zajištění tepelného komfortu uživatelů stacionáře pro
seniory i pracovníků v hlavní budově Charity Vsetín.

Charita Vsetín						
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Obec
Bystřička
Francova Lhota
Horní Lideč
Hošťálková
Jablůnka
Janová
Kateřinice
Leskovec
Lhota u Vsetína
Lidečko
Liptál
Lužná
Mikulůvka
Oznice
Pozděchov
Prlov
Pržno
Ratiboř
Růžďka
Seninka
Střelná
Ústí u Vsetína
Valašská Polanka
Valašská Senice
Vsetín
Celkem

2020
38 626
62 275
78 597
66 350
53 258
17 281
35 320
19 381
22 657
126 006
43 144
29 762
27 850
19 681
21 830
19 200
27 395
64 774
39 644
10 171
53 230
13 165
61 938
18 282
353 581
1 323 398

2019
2018
26 964
21 001
63 864
77 199
71 464
70 344
53 000
56 716
53 776
48 154
16 917
14 389
30 886
27 711
16 930
12 117
23 657
20 474
111 344
110 409
43 801
40 618
27 477
29 017
25 824
21 463
18 394
18 702
22 876
19 300
17 963
13 516
25 201
24 416
60 479
44 034
34 556
36 543
8 820
6 353
49 727
43 275
13 699
12 769
54 056
53 862
17 227 		
296 190
295 763
1 185 092
1 118 145
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2017
14 659
72 413
56 843
44 309
45 744
11 486
26 104
1 860
16 665
98 907
30 528
27 970
17 488
14 753
20 989
2 204
24 527
45 649
27 665
2 450
41 940
11 408
51 479
253 906
961 946
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14. 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), spojenou s péčí o potřebné a strádající.
Od Popeleční středy nebo 1. 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 zpět 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 2020:
Farnost:
Francova Lhota a Valašská Senice
Hošťálková
Horní Lideč
Lidečko
Liptál
Pozděchov
Pržno
Růžďka
Střelná
Valašská Polanka
Vsetín
Celkem:

Částka v Kč
19 793
13 713
3 100
16 415
5 511
1 000
5 598
6 900
11 660
1 500
16 857
102 047

Z tohoto výtěžku jsme v roce 2020 pomohli mnoha rodinám s dětmi, samoživitelům
i jednotlivcům překlenout jejich nepříznivou životní situaci. Osobám se zdravotním
postižením jsme přispěli částkou 42 222 Kč na kompenzační a zdravotní pomůcky,
které pojišťovna plně nehradí.
Více o této aktivitě a využití finančních prostředků naleznete na:
www.vsetin.charita.cz/sluzby/humanitarni-cinnost/postni-almuzna/
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15. Duchovní a pastorační služba
Pastorační asistentka:		
Adresa:				
Telefon:				
E- mail: 			

Bc. Marta Koňaříková
Horní náměstí 135, Vsetín 755 01
571 414 025, 733 741 582
marta.konarikova@vsetin.charita.cz

Pracovník:			
pastorační asistent - 0,5 úvazku
Časový rozsah služby:		
• pondělí
8:00 - 14:30 hodin
				
• úterý
8:00 - 16:00 hodin
				
• čtvrtek
8:00 - 15:00 hodin
Návštěvu je možné uskutečnit po předchozí telefonické nebo písemné domluvě
rovněž i v domácím prostředí uživatelů (ve městě Vsetíně).
Cílem duchovní a pastorační služby v Charitě Vsetín je kromě podpory individuálníhoduchovního rozvoje člověka také spolupráce s farnostmi v jednotlivých oblastech
charitní péče – nabídka charitních služeb, organizace poutních zájezdů, duchovních
obnov pro zaměstnance, setkávání s dobrovolníky, pomoc při realizaci humanitárních
a dobrovolnických aktivit – Tříkrálová sbírka, Postní almužna.
Služba je poskytována bezplatně.
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 v rámci působnosti Charity Vsetín.
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16. Podpora zřizovatele
•

Arcibiskupství olomoucké hradí platy pastoračních asistentů, což v Charitách
Arcidiecéze olomoucké činí 5 mil. korun.
• Výtěžek z Tříkrálové sbírky (TKS) v Charitě Vsetín činil 1 323 398 Kč.
• Sbírka je sice veřejná, ale uskutečňuje se z nařízení olomouckého arcibiskupa
a je možné ji provést jen díky množství dobrovolníků, kteří jsou v nemalém počtu
z příslušníků Římskokatolické církve.
• Z TKS je vytvořen krizový fond, který je poskytnut jako nenávratná půjčka tam,
kde hrozí skončení některé služby z důvodu odmítnutí financování MPSV, Zlínského kraje či zdravotních pojišťoven.
• Postní almužna v hodnotě 102 047 Kč jsou prostředky, které si věřící z farností,
ve kterých Charita Vsetín působí, během postní doby odřekli a předali Charitě pro
přímou pomoc sociálně slabým spoluobčanům.
• Benefity získané z titulu evidované právnické osoby zřízené církví (levnější energie,
apod.).

17. Osobnost neziskového sektoru Zlínského kraje
Zlínský kraj v roce 2020 již po jedenácté ocenil titulem Pracovník roku v sociálních
službách muže a ženy, pracující dlouhodobě v sociálních službách. Ti vykonávají své
povolání nejen na odborné výši, ale také s příkladným lidským přístupem a velkou
obětavostí.
Mezi oceněné patří i naše kolegyně, Mgr. Zdeňka Chytilová, Dis. - vedoucí CAMINO
sociální rehabilitace, jedné ze služeb Charity
Vsetín.
Zdenka Chytilová se už dlouhá léta mimo
jiné zasazuje za intenzivní angažovanost proti
stigmatizaci osob s psychiatrickými diagnózami. Tato náročná a velmi křehká oblast práce
s klienty s duševním onemocněním se neobejde
bez velké dávky lidskosti a vysoké míry empatie
a porozumění.
Naší kolegyni Zdeňce k ocenění Pracovník roku
v sociálních službách srdečně blahopřejeme
a přejeme jí hodně dalších úspěchů v jejím
pracovním i osobním životě.
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18. Hospodaření Charity Vsetín celkem
Hospodaření Charity Vsetín
Rok 2020 v Kč
Dotace celkem
17 223 626
ZK – zajištění dostupnosti sociálních služeb
9 475 029
ZK – zajištění priorit
598 000
Individuální projekt ZK
3 043 830
Dotace MŠMT
1 176 926
Dotace MPSV
811 869
Město Vsetín
2 054 000
Obce
63 972
Příjmy z činnosti
6 372 357
Zdravotní pojišťovny
2 908 999
Platby uživatelů
3 463 358
Dárci, sponzoři, TKS
605 958
Ostatní příjmy
369 352
PŘÍJMY CELKEM
24 571 293
Provozní náklady
5 041 220
Materiálové náklady
647 756
Nákup DHM
411 068
Aktivizační pomůcky
181 934
PHM
442 751
Spotřeba energií
485 475
Opravy, údržba
642 605
Cestovné
23 531
Reprezentace
24 458
Nájemné
497 738
Telefon, internet
112 565
Poradenství
289 450
Semináře, školení
188 308
Ostatní služby
469 275
Odpisy
260 578
Pojistné
240 961
Ostatní náklady
122 767
Osobní náklady
19 577 306
Mzdy
14 589 158
Odvody z mezd
4 691 614
OON
296 534
VÝDAJE CELKEM
24 618 526
Hospodářský výsledek
- 47 233
Daň z příjmů
14 820
HV po zdanění
- 62 053
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Rok 2019 v Kč
16 084 651
9 362 817
586 400
2 910 000
1 214 934
1 945
65
7 007
2 134
3 470
1 191
211
23 092
4 757
477
159
188
464
519
885
69
29
474
104
284
232
527
32
250
59
18 347
13 724
4 422
200
23 105
-13

500
000
560
866
382
200
112
212
760
592
094
555
123
527
608
407
313
318
232
270
346
077
635
275
388
617
647
577
393
377
165
0
-13 165
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Hospodaření Charity Vsetín skončilo v roce 2020 vlivem nepříznivé epidemiologické
situace záporným hospodářským výsledkem. Hospodářská činnost skončila ziskem
54 tis. Kč, který částečně pokryl ztráty sociálních služeb ve výši 116 tis. Kč.
V průběhu roku byly navýšeny mzdy zaměstnanců v průměru o 5% a na mimořádných
a ročních odměnách bylo vyplaceno 2 040 tis. Kč, z čehož 576 tis. byly odměny
z mimořádné dotace od MPSV pro sociální služby za práci při epidemii onemocnění
COVID 19.
V roce 2021 bude opět hlavním úkolem udržet kvalitu poskytovaných služeb
a úroveň financování všech služeb Charity Vsetín i v době pokračující celosvětové
epidemiologické situace.
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18. Výrok auditora
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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

