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1 Slovo na úvod

Vážení přátelé, dárci a příznivci.
Předkládáme vám zprávu o naší činnosti za rok 2013 a chceme vám sdělit, jak se
nám podařilo naplňovat naše poslání – pomáhat potřebným.
Nedostatek finančních prostředků pro sociální služby je každoroční realita. Proto
mám nesmírnou úctu ke všem svým spolupracovníkům, kteří za takovýchto nejistých
a těžkých podmínek dokážou to, co mnozí neumí – být trpělivě a s láskou druhému
nablízku, pomáhat, pečovat, pohladit, povzbudit, učit, doprovázet, začínat znovu
a dokonce se i usmívat.
Za toto vše a mnohé neviditelné jim patří obdiv a velké uznání.
Také chci poděkovat dobrovolníkům, spolupracujícím institucím a organizacím,
sponzorům, dárcům a všem, kteří nám pomáhají modlitbou, obětí, radou, vlastními
silami či finančními prostředky.
Poděkování směřuje také všem našim klientům i jejich rodinným příslušníkům za důvěru,
se kterou se na nás obracejí ve svých potřebách.
Krátce bych se ještě vrátila k loňskému roku, kdy jsme se radovali spolu s mnohými
dobrovolníky z daru, který jsme získali při koncertu skupiny The Tap Tap. Z něj jsme
pomohli zakoupit schodolez pro paní Lenku Galetkovou. Dále jsme z daru, přispěním
70 000 Kč, pomohli rodičům Karla Matušince (Kája na fotografii) zakoupit a upravit
osobní vozidlo k jeho převozu i s invalidním vozíčkem.

2						

Výroční zpráva 2013

Díky tomuto daru jsme dále zakoupili vodní lůžko pro umožnění koupele našim
klientům v domácím prostředí, kteří jsou upoutáni na lůžko; upravili jsme
prostory pro kvalitnější poskytování pečovatelské služby; podpořili jsme službu
poskytující pomoc a podporu osobám, které mají zkušenost s psychickou nemocí (CAMINO sociální rehabilitace); zakoupili jsme materiál pro úpravu zahrady, která
slouží především klientům denního stacionáře; získali jsme do vlastnictví sociální
automobil pro službu denního stacionáře; vymalovali jsme prostory Charity Vsetín
a plánujeme další aktivity ve prospěch našich uživatelů a pro zkvalitnění služeb, které
poskytujeme.
Doufám, že vás následující informace o naší činnosti zaujmou a zůstanete i nadále
našimi příznivci. Každá vaše pomoc lidská, duchovní i hmotná je pro naše další
působení velmi vzácná a je výrazem vašeho hlubokého lidství.
S poděkováním a přáním všeho dobrého
Věra Dulavová
ředitelka
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Slovo P. Františka Krále
Často slyšíme, že mnoho sportovců, či umělců a úspěšných podnikatelů přispívá tzv.
„na charitu“. Mnozí věřící si myslí, že tyto prostředky dostává Charita ČR. Ve skutečnosti
se jedná o rozmanité dobročinné účely, které určuje dárce. Ne vždy ale skončí
u nejpotřebnějších. Jistotu, naopak máme u Charity ČR.
Jedna z několika nejvýznamnějších humanitárních organizací v našem městě je naše
Charita Vsetín. Její činnost na území děkanátu Vsetín je nepřehlédnutelná. Zvláště
její působení ve Vsetíně: pečovatelská a ošetřovatelská služba, denní stacionář pro
seniory, osobní asistenční služba, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociální
rehabilitace. Také zajišťování obědů pro starší občany. Charita je bezesporu součástí
naší farnosti a co víc, je její výkladní skříní. To znamená, že skrze ni je nahlíženo
zvláště nevěřícími na působení církve a farnosti.
Chtěl bych tím vyjádřit velký dík vedení Charity Vsetín, také všem jejím zaměstnancům.
Nejen za jejich práci a obětavou službu všem potřebným, ale i za vytváření křesťanského
ovzduší, za nezištnou a láskyplnou službu bližním.
Do další práce a působení celé vsetínské Charitě žehná P. František Král, děkan.
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2 Území působnosti Charity Vsetín
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3 Poděkování
Naše poděkování patří vám všem, kteří jste v roce 2013 podpořili činnost Charity
Vsetín finančními a věcnými dary, nebo svou dobrovolnou činností bez nároku na
finanční odměnu.
Hlavní finanční podporu nám poskytli:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Zlínský kraj; Město Vsetín; Úřad práce
ve Vsetíně; zdravotní pojišťovny – Všeobecná zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna, Revírní bratrská pokladna, Zdravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra ČR, Vojenská zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví.

MĚSTO VSETÍN

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO
PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Naše upřímné poděkování patří i dalším dárcům, také spolupracujícím organizacím,
institucím, nestátním neziskovým organizacím i jednotlivcům:

Dárci a podporovatelé
Obec Ratiboř; Obec Liptál; Obec Ústí u Vsetína; Obec Lužná; Obec Valašská Polanka;
Obec Seninka; Obec Lidečko; Arcidiecézní charita Olomouc; Austin Detonator s.r.o;
GALVAMET spol. s r.o. Vsetín; Ing. Jiří Macháček – INPRAISE; Ing. Slavomír Opler;
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Robert Fic; Ing. Petr Kotík; Milada Včelicová; Naděžda Halmazňová; Bohdan Rychlík;
Anežka Valchářová; MUDr. Aurélie Vymětalová.

Spolupracující organizace a osoby
Charita Vsetín spolupracuje s celou řadou organizací i fyzických osob, za jejichž
podporu touto cestou děkujeme.
K nim patří:
Krajský úřad Zlínského kraje, městské a obecní úřady v ORP Vsetín.
Městský úřad ve Vsetíně; MěÚ Vsetín - Odbor sociálních věcí; MěÚ Vsetín - Odbor
kultury; MěÚ Vsetín - Odbor sociálně - právní ochrany dětí; Organizační složka města Terénní sociální práce; Krajský úřad Zlínského kraje - Oddělení neziskového sektoru;
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje; Krajský úřad Zlínského kraje
- Oddělení sociálně - právní ochrany.
OÚ Bystřička; OÚ Francova Lhota; OÚ Horní Lideč; OÚ Hošťálková; OÚ Jablůnka;
OÚ Janová; OÚ Kateřinice; OÚ Lhota u Vsetína; OÚ Lidečko; OÚ Liptál; OÚ Lužná;
OÚ Mikulůvka; OÚ Oznice; OÚ Pozděchov; OÚ Pržno; OÚ Ratiboř; OÚ Růžďka;
OÚ Seninka; OÚ Střelná; OÚ Valašská Polanka; OÚ Valašská Senice; OÚ Ústí
u Vsetína.

Církve a náboženské společnosti
Arcidiecézní charita Olomouc.
Římskokatolické farnosti: Vsetín; Francova Lhota; Horní Lideč; Hošťálková; Lidečko;
Liptál; Pozděchov; Pržno; Růžďka; Střelná; Valašská Polanka.
Dolní sbor ČCE Vsetín; Horní sbor ČCE Vsetín; ČCE Hošťálková; ČCE Kateřinice;
ČCE Pržno.

Kulturní organizace
Masarykova veřejná knihovna Vsetín; Dům kultury Vsetín - kino Vatra; Muzeum regionu
Valašsko; Občanské sdružení Vsacan Vsetín.

Média
Valašský deník; Vsetínské noviny; TV Beskyd; Český rozhlas Brno; Informace ACHO;
Rádio Proglas; TV NOE; Regionální TV.

Zdravotnické organizace a organizace se zdravotnickým zaměřením
Vsetínská nemocnice a.s.; Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice; Psychiatrická
léčebna Kroměříž; Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně (pobočka Vsetín); Český červený
kříž Vsetín; HARTMANN - RICO a.s.; MSM spol. s r.o.; Dentimed Litomyšl; praktičtí
a odborní lékaři; pracovníci pojišťoven; Lohmann & Rauscher, s.r.o.
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Školská a poradenská zařízení
ZŠ Integra; ZŠ Sychrov; ZŠ Luh; ZŠ Trávníky; ZŠ Ohrada; ZŠ Rokytnice; MŠ Ohrada;
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín; Masarykovo gymnázium Vsetín, Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola Vsetín; Střední škola Kostka, s.r.o.

Firmy a jiné organizace
ELIM Vsetín o.s.; Naděje o.s., pobočka Vsetín; Azylový dům pro ženy a matky s dětmi,
o.p.s. Vsetín – Hrbová a Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi Azylového
domu; Týdenní stacionář Jitka, o.p.s.; Diakonie Vsetín; Zdislava Vsetín o.p.s.;
Letokruhy o.p.s. Vsetín; Diakonie Valašské Meziříčí; Charita Valašské Meziříčí;
Charita Nový Hrozenkov; ROSKA Vsetín, regionální organizace UNIE ROSKA v ČR; Auxilium Vsetín o.p.s, pracoviště Vsetín; Pedagogicko - psychologická poradna Vsetín;
DC Adorea Vsetín.
VKCI Vsetín; VaK Vsetín a.s.; ČSAD a.s. Vsetín; Papírnictví Olšák; ATLAS – Jiří Miček; OPTIMUM - centrum pojištění, s.r.o.; Servis a prodej praček – Mikula Josef;
Automont Jaromír Mikulík; Pekařství Střelná; Aplika print Tomáš Adámek; Caffe bar
Pohoda; Zelenina Sychrov; Alena Krmenčíková – Jídelna Sklář; Lipta – TDP a.s.;
Ing. Radomír Fic – účetní a ekonomické služby; Mgr. Veronika Vymětalová – supervizorka NZDM Zrnko; Mgr. Piotr Wardecki – supervizor OAS; PhDr. Soňa Stiborová – supervizorka Denního stacionáře pro seniory; Mgr. Jiří Šupa - supervizor CAMINO sociální
rehabilitace; Mgr. Karin Konečná - supervizorka Pečovatelské služby; MUDr. Lenka
Šebelová; MUDr. Iveta Tanistráková; MUDr. Eva De La Hozová; MUDr. PhDr. Miroslav
Orel; Mgr. Karel Neubauer – právní služby; Ing. Petr Kotík – daňový poradce.

Fyzické osoby
P. František Král; P. Antonín Fiala; P. Mariusz Karkoszka; P. Karel Hořák; P. Josef
Mikulášek; f. Bronislav Czudek; f. Radmila Včelná;
f. Miroslaw Jelinek; f. Pavel Čmelík; f. Petr Maláč; Pavel Kostečka – kazatel CASD.
Jarmila Billová; Eva Jochcová; Mgr. Luděk Kovařík; Hana Malá; Bc. Vladislav
Malcharczik; Markéta Pešlová; Ing. Jiří Pohořelský; Marie Pokorná; Vladimíra
Volková; Marcela Šedá; Zdeňka Straškrabová; Irma Zajíčková; Mgr. Naděžda Dorňáková; Barbora Konečná; P. ThLic. Bedřich Horák; Mgr. Lenka Ficová; Mgr. Pavla Martinásková; Mgr. Olga Zedníková; Radovan Kocúrek; František Novotný; Josef
Bednárik.
Dobrovolníci v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO, v Denním
stacionáři pro seniory, v CAMINU a další dobrovolníci, kteří se účastnili Tříkrálové
sbírky.
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4 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 2013 Charita Vsetín zaměstnávala 45 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 – Pečovatelská služba, Osobní asistenční služba, Denní stacionář pro seniory,
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 je také akreditovanou vzdělávací institucí.
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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5 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

Web:				

www.vsetin.caritas.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, Kateřince,
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:
				
				
				
				
				
			

Revizní komise:
				
				

MUDr. Daniel Bělov
Ing. Věra Pelcová
Ing. Marie Podpinková
Jaroslava Scharfová
Marie Kubíková
Antonín Hradil
Alena Zetková
Naděžda Pavelková
Lenka Změlíková
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6 Organizační struktura Charity Vsetín od 1. 7. 2013

Charita Vsetín						

11

7 Charitní ošetřovatelská služba
Vrchní sestra:
Adresa:		
Telefon:
E-mail:		

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

Daniela Maňáková

Pracovníci:		
Provoz:		

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

Charitní ošetřovatelská služba zprostředkovává pacientům odbornou zdravotní péči.
Je určena pacientům v domácím prostředí 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 tuto péči mohou krátkodobě indikovat nemocniční lékaři. Domácí péče
je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

převazy kožních defektů, bércových vředů, proleženin, ran
komplexní ošetřovatelskou péči u ležících pacientů
cévkování u žen
aplikace klysmatu
péči o stomie a katetry
odběry krve a ostatního biologického materiálu
kontroly krevního tlaku
měření glykémie
ošetřovatelskou rehabilitaci
aplikace injekcí, inzulínu, infúzí
přípravu a podání léků
zaučení klienta nebo jeho rodiny v aplikaci inzulínu
péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění

Odbornou ošetřovatelskou službu poskytují zdravotní sestry s dlouholetou praxí
a zkušenostmi.
Sestry jsou registrované dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních
a dále se vzdělávají v rámci odbornosti.
Domácí ošetřovatelská péče je významnou součástí systému zdravotní péče. Umožňuje
lidem, kteří potřebují pravidelné zdravotní ošetření, poskytnutí ošetřovatelské péče
v jejich přirozeném domácím prostředí, což se pozitivně odráží na jejich psychickém
stavu a následném průběhu další léčby.
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Charitní ošetřovatelská služba umožňuje odbornou praxi studentům Vyšší odborné
zdravotní školy Vsetín a studentům vysokých škol (Univerzita Palackého Olomouc,
Slezská Univerzita Opava, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně).
Počet ošetřených
nemocných v roce 2013

Město
Vsetín

Jiné
obce

Počet
návštěv

Počet
výkonů

260

220

40

7 764

17 484

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

Rok 2013 - Kč
1 903 054
1 691 797
211 257
2 056 295
477 756
1 503 144
75 395
-153 241

Charita Vsetín						

Rok 2012 - Kč
1 877 184
1 687 884
189 300
1 883 762
395 062
1 439 572
49 128
- 6 578
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8 Charitní pečovatelská služba – Vsetín
Vedoucí:
		

Adresa:
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:
		
Provoz:		

do 30. června 2013 Daniela Maňáková
od 1. července 2013 Pavlína Žažová
od 1. července 2013 – Pod Žamboškou 253, Vsetín
571 420 677, 739 124 847
pavlina.zazova@vsetin.charita.cz
pracovníci v sociálních službách – 13,5 úvazku
sociální pracovník – 0,75 úvazku
jednosměnný provoz s nerovnoměrným rozložením pracovní doby

Charitní pečovatelská služba nabízí pomoc lidem, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Pomáhá seniorům prožít důstojné stáří a současně je nemalou pomocí pečujícím
rodinám.
Cílem charitní pečovatelské služby je na prvním místě udržení uživatele v jeho vlastním
sociálním prostředí, zachování životního stylu, soběstačnosti a aktivity. Služby jsou
poskytovány odborným personálem. Všichni pracovníci pečovatelské služby úspěšně
absolvovali akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Charitní pečovatelská služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy s uživatelem,
který si tyto služby hradí dle platné výše úhrad.
Pečovatelská služba nabízí:
• 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
V roce 2013:
• pracovníci služby se zapojili do organizace Tříkrálové sbírky
• pečovatelská služba byla přemístěna do nových prostor na ulici Pod Žamboškou
č. 253, kde byla vybudována také nová prádelna sloužící k praní a žehlení prádla
uživatelů
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Počet uživatelů CHPS

Město Vsetín

Jiné obce

Počet návštěv

305

286

19

45 658

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Charitní pečovatelská služba		
Výnosy celkem
příjmy ze služeb
dotace MPSV
dotace Město Vsetín
dotace obce
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2013 - Kč		
5 458 593
1 913 652
2 587 000
610 000
25 000
322 941
5 628 305
1 669 254
3 676 617
282 434
-169 712

Charita Vsetín						

Rok 2012
6 015
2 191
2 753
659
411
5 982
1 491
4 164
326
+ 32

- Kč
344
717
000
044
0
583
560
475
343
742
784
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9 Osobní asistenční služba
Vedoucí:
Adresa:
			

Telefon:
E-mail:
Pracovníci:
			
Provoz:		
		
		

Jana Bartoňová
do 31. 12. 2013 - Pod Žamboškou 1579, Vsetín
od 1. 1. 2014 - Horní náměstí 135, Vsetín
571 410 001, 605 006 294
asistence@vsetin.charita.cz
sociální pracovník – 0,38 úvazku
pracovníci v sociálních službách - 4,02 úvazku
pracoviště Osobní asistenční služby je otevřeno pro veřejnost každý
pracovní den od 7:00 do 15:30 hodin a provozní doba služby pro 		
uživatele je 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků

Posláním Osobní asistenční služby 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,
běžné denní činnosti a aktivity.
K 15. 7. 2013 jsme upravili okruh osob, kterým službu osobní asistence nabízíme.
Před touto úpravou byla služba určena i dětem a mládeži ve věku od 7 – 18 let.
V uplynulých letech však nikdo z této věkové kategorie službu osobní asistence
nevyužíval.
Nyní je služba určena osobám se zdravotním postižením od 19 let a seniorům, kteří
potřebují pomoc jiné osoby.
Cílem služby je poskytovat takovou pomoc, aby uživatelé mohli žít důstojným životem
ve svém domácím prostředí, aktivně napomáhat v jejich integraci do společnosti, průběh
služby směřovat ke zvolenému cíli uživatele.
Služba osobní asistence dle § 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
a dle § 5 vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů obsahuje tyto
základní činnosti a úkony:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podání jídla a pití,
oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, přesun na vozík nebo lůžko)
• pomoc při osobní hygieně (koupání, sprchování, použití WC)
• pomoc při zajištění stravy (příprava jídla a pití)
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, údržba domácnosti a osobních
věcí, nákup, běžné pochůzky)
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (jsou to aktivity podporující sociální
začleňování – kontakt s rodinou, kulturní a zájmové akce, také nácvik a upevňování
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motorických psychických a sociálních schopností a dovedností – procvičování
jemné motoriky, chůze, paměti, společné rozhovory…)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy,
do zaměstnání, k lékaři, na veřejné instituce…)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (pomoc při písemné i ústní komunikaci vedoucí k uplatňování práv…)
• základní sociální poradenství (poskytnutí potřebných informací přispívajících
k řešení nepříznivé životní situace)
Nad rámec vyhlášky je uživateli možno poskytnout fakultativní činnost - přeprava
uživatele automobilem osobní asistenční služby. Přepravu je možné sjednat pouze
na základě smlouvy, souběžně s poskytnutím služby osobního asistenta (dovoz
a doprovod k lékaři, společný nákup, vyřizování osobních záležitostí na úřadech,
apod.)
Osobní asistence je hrazena uživatelem na základě uzavřené smlouvy a platného
ceníku služby.
V průběhu roku 2013 jsme měli celkem 31 uživatelů.
Počet uživatelů OAS

Město
Vsetín

Jiné
obce

31

25

6

Počet kontaktů v přirozeném Počet hodin
prostředí uživatelů
přímé péče
1 688

3 407

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Osobní asistenční služba		
Výnosy celkem
příjmy ze služeb
dotace MPSV
dotace Město Vsetín
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2013 - Kč		
1 757 268
452 727
1 189 000
78 997
36 544
1 772 838
299 566
1 404 872
68 400
-15 570
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Rok 2012
2 097
670
1 336
48
42
2 052
299
1 701
50
+ 45

- Kč
701
604
000
608
489
133
412
968
753
568
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10 Denní stacionář pro seniory – Vsetín
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
e-mail: 		

Bc. Jitka Palová
Horní náměstí 135, Vsetín		
571 448 026, 737 636 926
stacionar@vsetin.charita.cz

Pracovníci:
			
Provoz:		

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

Denní stacionář pro seniory je ambulantní sociální služba poskytovaná Charitou
Vsetín.
Je určena seniorům od 65 let, kteří jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu závislí na pomoci jiné fyzické osoby.
Služba podporuje zachování soběstačnosti, pocitu vlastní hodnoty a důstojnosti.
Umožňuje seniorům pobyt a aktivity v kolektivu a v bezpečném prostředí denního
stacionáře.

Je určena seniorům:
• kteří jsou schopni se přizpůsobit pobytu ve společenství denního stacionáře
• jejichž zdravotní stav umožňuje transport, pobyt ve stacionáři a účast na aktivitách

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 realizovali v uplynulém roce 2013:
• V dubnu jsme s uživateli navštívili výstavu „Prababička v kuchyni“ na vsetínském
zámku.
• Taktéž v dubnu jsme uspořádali vernisáž obrázků dětí MŠ Ohrada Vsetín na téma
“Léčivé rostliny“.
• V květnu jsme s dětmi ze ZŠ Luh Vsetín oslavili Den matek tancem a pohádkou.
• Ještě v květnu nás navštívil P. ThLic. Bedřich Horák, aby se s námi podělil o zážitky
z „Pouti do svaté země“.
• Během letních měsíců jsme několikrát navštívili centrum města Vsetín a jeho blízké
okolí. Ať už to byla návštěva cukrárny či procházka v Panské zahradě.
• 26. září, při příležitosti Dne Charit proběhl v našem zařízení Den otevřených dveří.
• 21. října jsme ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín uspořádali

Charita Vsetín						

19

již 10. ročník akce Den seniorů aneb setkávání generací – „10 let jsme tu s vámi“.
• V listopadu jsme uspořádali druhou vernisáž obrázků, tentokráte žáků ZŠ Integra
Vsetín na téma „Masožravé rostliny“ a také proběhla beseda s policií ČR o bezpečnosti
seniorů.
• V adventním čase se uskutečnila každoroční prezentace výrobků uživatelů služeb
Denního stacionáře pro seniory v Římskokatolickém kostele, která je pro nás
vyvrcholením celoroční tvůrčí práce uživatelů služeb i personálu.
• V prosinci jsme prožili „Vánoční setkání při stromečku“ s žáky ZŠ Integra Vsetín.
Kromě jmenovaných aktivit jsme v průběhu celého roku realizovali pravidelný měsíční
program Denního stacionáře pro seniory.

				

Aktivita

Počet aktivit v r. 2013

Cvičení
Kultura
Tvoření
Setkání
Trénink paměti
Biblická hodina
Pracovní činnosti
Vernisáž
Den seniorů
Prezentace výrobků

45
48
33
10
31
11
47
2
1
1

V roce 2013 využilo službu Denního stacionáře pro seniory 20 uživatelů služeb.
Průměrný věk uživatelů v roce 2013 byl 83 let.
Počet uživatelů
DSS

Město
Vsetín

Jiné
obce

20

16

4

20
						

Počet
kontaktů
987

Počet hodin
přímé péče

Počet
intervencí

6 919

572
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Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Denní stacionář pro seniory		
Výnosy celkem
příjmy ze služeb
dotace MPSV
dotace Město Vsetín
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2013
910
236
608
50
16
1 036
191
808
35
- 125

- Kč		
653
233
000
000
420
167
818
738
611
514

Charita Vsetín						

Rok 2012 - Kč
1 024 579
202 799
608 000
50 000
163 780
1 142 904
205 012
915 819
22 073
- 118 325
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11 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Lenka Obrodovská, DiS.
Sychrov 53, 755 01 Vsetín
571 429 817, 731 046 236
zrnko@vsetin.charita.cz

Pracovníci:
			
Dobrovolníci:
Provoz:
		

sociální pracovníci 1,75 úvazku
pracovníci v sociálních službách 0,5 úvazku
7
pondělí, středa, čtvrtek 12:00 – 18:00
úterý			
12:00 – 16:00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO poskytuje sociální služby dětem
a mládeži ve věku 6 – 18 let, které se ocitly v nepříznivé a obtížné sociální situaci
nebo jsou touto situací ohroženy.
Poskytování sociálních služeb NZDM Zrnko vychází z následujících principů:
• princip nízkoprahovosti
• princip volného vstupu
• princip dobrovolnosti
• princip individuálního přístupu
• princip anonymity
• princip mlčenlivosti
• princip dodržování práv
• princip flexibility
Sociální služby NZDM Zrnko jsou poskytovány bezplatně.
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
Kapacita zařízení je 15 osob v daný okamžik.
Služba byla financována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, Zlínského
kraje, Města Vsetín a z dalších zdrojů.
Každý měsíc jsme měli v NZDM Zrnko preventivně zaměřen. Tématu měsíce jsme
vždy přizpůsobovali celý program.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leden 		
Únor 			
Březen 		
Duben 		
Květen 		
Červen 		
Červenec, Srpen
Září 			
Říjen 			
Listopad 		
Prosinec 		

Mám průšvih
Realita budoucnosti
Návykové látky
Zdravý životní styl, sebepřijetí
Vztahy, sexualita, bezpečnost
Moje silné a slabé stránky
Prevence úrazu
Pomóc, škola!
Šikana
Bezpečný internet
Každý jsme jiný

Kvantifikace projektu:
TYP SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež HS 60

UKAZATEL

		

POČET

uživatel

93

kontakt

2 168

intervence

1 529

Co nás potěšilo ☺:
• podařilo se nám udržet integrační charakter služby
• proběhl Den otevřených dveří za aktivní účasti spolupracující ZŠ Sychrov
• spolupráce s Dobrovolnickým centrem Adorea a následná spolupráce s dobrovolníky
• spolupráce se supervizorkou Mgr. Veronikou Vymětalovou (pracovníci měli 6x
supervizi skupinovou a 1x individuální)
Perličky ☺:
• Dejno, ty jsi aspoň dobrá vyráběčka.
• Jsem spadla ze židle, bouchla se do hlavy a od té doby mám chytro v mozku!
• Vybral jsem si tě jako zámečníka! (pozn. klíčového pracovníka)
Uživatelům byly poskytnuty aktivity dle
zákona o sociálních službách a v rámci
Podprogramu na podporu nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence
rizikových typů chování v roce 2013 níže
uvedené fakultativní činnosti:

Charita Vsetín						
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Akce						
Výlety
Turnaje, soutěže
Lezecká stěna
Kino
Týmové hry
Dílny (box, aerobik, vyrábění, kuchtění, focení)
Tělocvična (hodiny)

24
						

Četnost akcí
4
10
3
3
3
124
33
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VZDĚLÁNÍ – CESTA K ÚSPĚCHU
V rámci NZDM probíhal vzdělávací projekt OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“,
který byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky. Projekt byl ukončen k 28. 2. 2013. Od této doby běží pětiletá
udržitelnost v rámci Mimoškolní přípravy Sidera.
• Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/04.0012
• Projekt se zaměřoval na systematickou podporu dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí navštěvujících základní školu běžného typu.
Cílová skupina - děti:
• ohrožené patologií, šikanou, zanedbáváním, zneužíváním, diskriminací, nezačleněné
do skupiny svých vrstevníků atd.
• které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohrožené
• pochází z dysfunkční rodiny
• žijí v sociálně vyloučené komunitě
• Projekt byl rozdělen na dvě klíčové aktivity:
1. Mimoškolní příprava dětí
2. Tvorba a ověřování 7 vzdělávacích modulů:
		
- Dopravní výchova
		
- Zdravověda
		
- Režim dne a zdravá výživa
		
- Recyklace odpadů
		
- Naučné stezky v okolí
		
- Zábavná matematika
		
- Literatura
Od srpna 2011 do února 2013 nás prostřednictvím mimoškolní přípravy kontaktovalo
30 dětí, z nich 20 docházelo pravidelně. Denně nás navštívilo 6-8 dětí.
Zájem o tuto aktivitu neustále roste, a to jak ze strany samotných dětí, tak ze
strany rodičů i škol.
Docházely k nám děti ze všech šesti základních škol. Nejvíce z blízké ZŠ Sychrov.
Kromě tradičních metod jsme se snažili co nejvíce využívat metody méně tradiční,
jako jsou interaktivní tabule, didaktické hry, počítače, práce ve skupině…

Charita Vsetín						
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V rámci projektu bylo vytvořeno 7 výše uvedených vzdělávacích modulů, do kterých
se celkově zapojilo 892 dětí ze spolupracujících základních škol a NZDM Zrnko.

Sociálně-právní ochrana dětí
Charita Vsetín jako právnická osoba byla pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany
(SPOD) dětí a mládeže. Pracovníci se zaměřovali na vyhledávání dětí, na které se
sociálně-právní ochrana vztahuje, pomáhali rodičům při řešení výchovných nebo
jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Dále jsme se zaměřovali na ochranu dětí
před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
V rámci činnosti SPOD jsme poskytovali konzultace, poradenství, informace v oblasti
vztahů, dospívání, problémů v rodině, mezi vrstevníky, ve škole atd.
Od 17. 9. 2013 došlo ke změně poskytovaných činností v rámci SPOD a to tak, že
nadále máme pověření k těmto činnostem:
• činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy
a předcházení jejich vzniku
• zřizování a provoz zařízení sociálně – výchovné činnosti
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Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska ZRNKO
(HS 060,070,080,160)			
Výnosy celkem
dotace MPSV
dotace Město Vsetín
dotace Zlínský kraj
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2013 - Kč		
1 325 105
697 000
316 900
250 242
60 963
1 635 678
588 152
1 026 430
21 096
- 310 573
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Rok 2012 - Kč
2 033 117
890 000
87 638
933 465
122 014
2 068 376
513 922
1 542 433
12 021
- 35 259
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12 Mimoškolní příprava SIDERA
Pedagogický pracovník:
Adresa:
		
Telefon:
		
E-mail:
		

Mgr. Silvie Krhutová
Sychrov 53, 755 01 Vsetín
571 429 817, 736 647 227
sidera@vsetin.charita.cz

Pracovníci: 			
				
Dobrovolníci:			
Provoz: 				

pedagogický pracovník 0,5 úvazku
asistent pro práci s dětmi 0,5 úvazku
6
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.
Mimoškolní příprava SIDERA pokračuje ve dvou klíčových aktivitách projektu, tj.
pravidelná a systematická mimoškolní příprava a realizace vzdělávacích modulů.
Pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí zvládat jejich školní povinnosti
a úspěšně dokončit povinnou docházku na základní škole běžného typu.
Mimoškolní příprava SIDERA je určena dětem, které vyrůstají:
• v rodinném prostředí s nízkým sociálním statusem
• v rodinách s výskytem sociálně-patologických jevů
• v neúplné rodině
• pochází z etnické menšiny
Poskytování pravidelné mimoškolní přípravy vychází z následujících principů:
• pracovník přistupuje k dítěti individuálně
• pracovník dítě vede k samostatnosti, kontroluje správnost plnění úkolů, objasňuje
a vysvětluje učivo, nikdy nedělá práci za dítě
• pedagogický pracovník spolupracuje se školou, do které dítě dochází, veškeré
předávání informací probíhá vždy se souhlasem dítěte a zákonného zástupce
Každému dítěti jsou pro mimoškolní přípravu vyhrazeny 2 dny v týdnu.
Délka mimoškolní přípravy dítěte je optimálně maximálně 90 min./den.
Kapacita mimoškolní přípravy je 21 dětí.
Náplň mimoškolní přípravy:
• domácí úkoly, referáty, projekty…
• procvičování učiva dle času a potřeb dítěte
• prohlubování školních znalostí
• příprava na opravnou zkoušku
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Výukové metody:
Individuální i skupinová práce dětí, práce s internetem, interaktivní tabulí, PC programy,
encyklopediemi, využívání názorných pomůcek a didaktických her.
Vzdělávací moduly
• V rámci projektu „Vzdělání-cesta k úspěchu“ bylo vytvořeno 7 vzdělávacích modulů
(Zdravověda, Naučné stezky v okolí, Zábavná matematika, Literatura, Režim dne,
zdravá výživa, Dopravní výchova, Recyklace odpadů) v jejichž realizaci se nadále
pokračuje.
• Realizace probíhá jak pro děti, které navštěvují NZDM Zrnko, tak i pro základní
školy běžného typu, ve kterých se vyskytují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.
• V tomto roce jsme zrealizovali tyto vzdělávací moduly: Zdravověda, Naučné stezky
v okolí, Zábavná matematika, Literatura.
Mimoškolní příprava SIDERA je poskytována bezplatně.
Kvantifikace projektu:
Počet dětí navštěvujících pravidelnou mimoškolní přípravu: 26
Počet setkání v rámci mimoškolní přípravy: 596
Počet zrealizovaných vzdělávacích modulů: 5
O pravidelnou mimoškolní přípravu je velký zájem ze strany rodičů, spolupracujících
organizací i samotných dětí.

Mimoškolní příprava		

Vzdělávací modul Literatura

Charita Vsetín						
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13 CAMINO sociální rehabilitace

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO
PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:		

Mgr. Markéta Polášková
MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetín
571 420 763, 733 283 636
camino@vsetin.charita.cz

Pracovníci:

sociální pracovníci 2,1 úvazku
pracovníci v sociálních službách 1,11 úvazku
- terénní služba je poskytována v pracovní dny
v rozmezí 8:00 – 16:00 dle aktuálního programu
- ambulantní služba je poskytována v pracovní dny
v rozmezí 8:00 – 16:00 dle aktuálního programu

		
Provoz:		
		
		
		

Služba sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním je registrována a funguje
od října 2009.
Poskytujeme terénní a ambulantní službu v ORP Vsetín. V roce 2013 jsme službu
poskytli celkem 36 klientům. S klienty pracujeme individuálně i v rámci skupinových
aktivit, a to jak v prostorách služby, tak v běžném prostředí. Poskytujeme důležitý
prostor pro setkávání a pěstování mezilidských vztahů, nabízíme různé programy
zaměřené na rozvoj dovedností a zvládání života s nemocí (např. trénink kognitivních
funkcí, canisterapie, angličtina, vaření, nordic walking, kreativní dílna). Od roku 2013
funguje ve službě také dobrovolná klientská rada, která má poradní a kontrolní funkci
– naši klienti se prostřednictvím rady mohou aktivně podílet na podobě služby. Vytváříme
podmínky pro práci pracovníka s vlastní zkušeností s duševním onemocněním –
tzv. peer pracovníka. Všechny klienty podporujeme v aktivním využívání nabízených
možností a vedeme je k převzetí zodpovědnosti za svůj život.
Spolupracujeme s psychiatry a dalšími institucemi. Každoročně pořádáme akci pro
veřejnost „Dny duševního zdraví Vsetín“ (přednášky, besedy, spolupráce se středními školami, kulturní akce s cílem informovat veřejnost o problematice duševních
onemocnění).
Do výtvarné soutěže s tematikou duševního zdraví a nemoci se zapojili studenti
z několika středních škol. Velmi pozitivní ohlasy mají také přednášky z oblasti duševního
zdraví a psychiatrie.

30
						

Výroční zpráva 2013

Tým pracuje pod pravidelnou supervizí. Jsme aktivně zapojeni také do komunitního
plánovaní pro ORP Vsetín.
Počet
klientů služby

Okamžitá kapacita
ambulantní služby

Počet
kontaktů

Počet
intervencí

14

1 699

1 705
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Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
CAMINO				
Výnosy celkem
příjmy ze služeb - IPZK
dotace MPSV
dotace Zlínský kraj
dotace Město Vsetín
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2013 - Kč		
2 509 379
2 062 280
337 000
0
98 088
12 011
2 635 040
1 549 890
1 067 740
17 410
-125 661

Charita Vsetín						

Rok 2012 - Kč
1 152 611
0
751 000
83 000
155 824
162 787
1 121 292
353 167
762 723
5 402
+ 31 319
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14 Tříkrálová sbírka
Asistent Tříkrálové sbírky: Lenka Vašků
Tříkrálová sbírka 2013
Střelná
Valašská Senice
Francova Lhota
Horní Lideč
Lidečko
Lužná
Pozděchov
Valašská Polanka
Seninka
Ústí u Vsetína
Janová
Růžďka
Oznice
Mikulůvka
Pržno
Jablůnka
Kateřinice
Ratiboř
Hošťálková
Liptál
Lhota u Vsetína
Vsetín

CELKEM

32
16
47
51
83
23
19
40
6
9
8
17
9
12
17
31
13
17
43
20
16
229

572,046,731,802,977,250,700,609,523,045,316,554,589,783,140,724,085,504,614,969,545,082,-

769 160,-

Tříkrálová sbírka proběhla velmi úspěšně ve 22 obcích. Děkujeme všem koledníkům,
vedoucím skupinek, duchovním správcům, pracovníkům Městského úřadu Vsetín,
pracovníkům obecních úřadů, skautům a dalším dobrovolníkům, kteří zajistili úspěšný
průběh Tříkrálové sbírky 2013.
Velké poděkování patří také Františku Novotnému a Radovanu Kocúrkovi za zdokumentování průběhu Tříkrálové sbírky.
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Z Tříkrálové sbírky 2013 jsme podpořili:
Vzdělání, nudu z života vyhání
(pomůcky pro vzdělávání dětí a mládeže)
Zajištění důstojných podmínek
pro jednání s klienty a zájemci o službu
Příspěvek na zakoupení speciální pomůcky
pro osobu se zdravotním postižením
Příspěvek na pořízení iPadu-u
pro dítě se zdravotním postižením
Příspěvek na zakoupení mechanického vozíku
pro osobu se zdravotním postižením
Přímá pomoc rodinám
a jednotlivcům v tíživé životní situaci
Peru si sám, já na to mám
(zakoupení pračky pro výuku klientů)
Materiálové vybavení
pro plán realizace projektu Hospicové péče
Příspěvek na zakoupení přídavného pohonu
Power Pack Duo (přídavné zařízení k vozíku
pro osobu se zdravotním postižením)
Auto pro pečovatelskou službu

10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
8 000,00 Kč
12 000,00 Kč
30 000,00 Kč
140 000,00 Kč
12 700,00 Kč
99 917,00 Kč
23 000,00 Kč
90 000,00 Kč

Charita Vsetín						
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15 Postní almužna

Postní almužna navazuje na starobylou tradici odepření si určitých věcí ve prospěch
strádajících lidí ve svém okolí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Obec						
Francova Lhota a Valašská Senice
Hošťálková
Lidečko a Horní Lideč
Střelná
Pozděchov
Pržno
Růžďka
Valašská Polanka
Vsetín
Celkem

Obdrženo
6 386,2 484,21 985,5 377,2 408,3 718,2 229,4 926,21 027,70 540,-

Výtěžek byl v roce 2013 použit na tyto záměry:
Humanitární pomoc (Pákistán) 		

40 000,- Kč

Pomoc osobám a rodinám s dětmi v nepříznivé životní situaci

30 540,- Kč

Podrobnosti a více informací o využití finančních prostředků naleznete na www.
postnialmuzna.cz.

Charita Vsetín						
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16 Hospodaření Charity Vsetín celkem

Hospodaření Charita Vsetín
Rok 2013 (v Kč)
Rok 2012 (v Kč)
Dotace celkem
6 852 227
8 355 579
MPSV ČR
5 418 000
6 338 000
Krajský úřad Zlínského kraje
250 242
1 016 465
Město Vsetín
1 153 985
1 001 114
Obce
30 000
0
Příjmy z činnosti
7 355 581
6 045 533
Zdravotní pojišťovny
1 691 797
1 687 884
Platby uživatelů
2 701 053
3 052 471
Služby prevence (IPZK)
2 062 280
0
Dárci, TKS
742 994
1 115 247
Ostatní příjmy
157 457
189 931
PŘÍJMY CELKEM
14 207 808
14 401 112
		
Provozní náklady
5 372 240
3 893 352
Materiálové náklady
637 343
549 022
Nákup DHM
237 881
202 876
Aktivizační pomůcky
149 853
94 189
PHM
396 049
407 142
Spotřeba energií
489 061
560 049
Opravy, údržba
461 496
307 399
Cestovné
89 575
82 941
Reprezentace
22 937
9 774
Nájemné
440 244
325 905
Telefon, internet
107 229
176 213
Poradenství
302 530
252 370
Semináře, školení
129 325
25 606
Subdodavatelé
975 358
0
Ostatní služby
363 011
411 802
Odpisy
151 021
225 773
Pojistné
92 388
142 112
Ostatní náklady
326 939
120 179
Osobní náklady
9 755 854
10 570 952
Mzdy
7 251 015
7 905 031
Odvody z mezd
2 398 120
2 571 672
OON
106 719
94 249
VÝDAJE CELKEM
15 128 094
14 464 304
Hospodářský výsledek
- 920 286
- 63 192
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Hospodaření Charity Vsetín za rok 2013 skončilo ztrátou ve výši 920 286,-- Kč.
Téměř polovina ztráty vznikla účetním vlivem dárcovské akce s názvem „Vánoční
charitativní večer“, která proběhla v prosinci 2012. V důsledku toho byly výnosy
z této akce zahrnuty do roku 2012, ale plánované nákupy materiálového vybavení,
pomůcek a oprav majetku Charity proběhly až v roce 2013. Nicméně lze konstatovat,
že z běžné činnosti Charity Vsetín vznikla ztráta ve výši půl milionu.
I v roce 2013 Charita Vsetín realizovala úsporná nákladová opatření. Provozní
náklady byly kvůli nedostatku zdrojů omezovány na minimum, osobní náklady se
dlouhodobě drží na stejné úrovni, a navýšení mezd nebylo možné provést již několik
let. Další výrazné úspory, podobně jako v minulých dvou letech, nebudou v následujícím
roce možné. Vzhledem k tomu, že od MPSV a Města Vsetín nelze očekávat zvýšení
objemu dotací, je hlavním úkolem vedení organizace pro příští období, zaměřit se
na získání dalších finančních zdrojů, především ze soukromého sektoru.

„…Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným to nevadí, buď přímý a čestný.
Dáš světu to nejlepší ze sebe
a odměnou je ti kopanec to nevadí, dávej to nejlepší, co v tobě je.“
(Úryvek z básně Matky Terezy)

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

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

