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Slovo na úvod:
Vážení přátelé, dárci a příznivci,
další rok je již minulostí a výroční zpráva Charity Vsetín je příležitostí k poděkování
a shrnutí důležitých okamžiků roku 2011.
Děkuji za vaši věrnost, vytrvalost, osobní nasazení a nadšení, bez kterých by nebylo
možné naše společné dílo ve prospěch potřebných uskutečňovat.
Děkuji všem, kteří se podílejí na společném budování charitního díla. Děkuji
zaměstnancům, dobrovolníkům, supervizorům, spolupracujícím institucím
a organizacím, sponzorům, dárcům a všem, kteří nám pomáhají modlitbou, obětí,
radou, vlastními silami či finančními prostředky.
Za podporu a doprovázení děkuji spolupracujícím kněžím i duchovním správcům
jiných církví, charitní radě i revizní komisi.
Poděkování směřuje také všem našim klientům i jejich rodinným příslušníkům za
důvěru, se kterou se na nás obracejí při využívání našich služeb.
Od roku 2007 jsme akreditovanou vzdělávací institucí, díky které probíhaly a nadále
probíhají různé vzdělávací programy či projekty.
V roce 2011 jsme opět mohli zrealizovat Tříkrálovou sbírku a pomáhat farnostem při
Postní almužně.
V souvislosti se získáváním finančních prostředků v roce 2011 jsme začali velmi
intenzivně vnímat změnu klimatu a priorit jak na úrovni města Vsetín, Zlínského
kraje i MPSV ČR.
Přes veškeré problémy a nejistoty pociťujeme radost ze všech poskytovaných
sociálních služeb i skutečnosti, že Charita Vsetín je zdravotnickým zařízením, které
poskytuje prostřednictvím odborných všeobecných sester zdravotní službu formou
domácí péče.
Bližší informace o těchto činnostech a poskytovaných službách naleznete na
následujících stránkách.
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Doufám, že vás informace o činnosti Charity Vsetín zaujmou a zůstanete i nadále
našimi příznivci. Každá vaše pomoc lidská, duchovní i hmotná je pro naše další
působení velmi vzácná a důležitá.

Naše poděkování patří vám všem, kteří jste v roce 2011 podpořili činnost Charity
Vsetín finančními a věcnými dary, nebo svou dobrovolnou činností bez nároku na
finanční odměnu. Bez Vaší pomoci bychom nemohli naplňovat poslání charity –
pomáhat potřebným.
Hlavní finanční podporu nám poskytli:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Zlínský kraj (od roku 2002); 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,
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.

Věra Dulavová, ředitelka Charity Vsetín

Náš upřímný dík patří také spolupracujícím organizacím, institucím, nestátním
neziskovým organizacím a jednotlivcům:

Nejkrásnější věc na světě? Láska.
Nekrásnější dar? Odpuštění.
Nejhlubší radost? Být užitečný druhým.
/Matka Tereza/
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Poděkování:

Městský úřad ve Vsetíně; MěÚ Vsetín - Společnost pro komunitní práci o.p.s.; MěÚ
Vsetín – Odbor sociálních věcí; MěÚ Vsetín – Odbor kultury; MěÚ Vsetín - Vsetínská
správní a investiční p.o.; MěÚ Vsetín – Odbor sociálně – právní ochrany dětí;
Organizační složka města - Terénní sociální práce; Zlínský kraj - Oddělení neziskového
sektoru; Zlínský kraj – Oddělení sociálně-právní ochrany; TS Vsetín; H&B Real Vsetín;
INSIA optimum, s.r.o..
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OÚ Francova Lhota, OÚ Horní Lideč, OÚ Hošťálková, OÚ Jablůnka, OÚ Kateřinice,
OÚ Lhota u Vsetína, OÚ Lidečko, OÚ Liptál, OÚ Lužná, OÚ Pržno, OÚ Ratiboř,
OÚ Růžďka, OÚ Střelná, OÚ Valašská Polanka, OÚ Valašská Senice, OÚ Oznice,
OÚ Mikulůvka, OÚ Ústí u Vsetína, OÚ Pozděchov, OÚ Seninka, OÚ Janová.
Arcidiecézní charita Olomouc.
Římskokatolické farnosti: Vsetín, Horní Lideč, Lidečko, Valašská Polanka, Francova
Lhota, Hošťálková, Liptál, Pozděchov, Pržno, Růžďka, Střelná.
Křesťanské občanské sdružení Vsetín.
Dolní sbor ČCE Vsetín, Horní sbor ČCE Vsetín, ČCE Hošťálková, ČCE Kateřinice, ČCE
Pržno.

MŠ Luh, ZŠ Integra, ZŠ Horní Lideč, ZŠ Turkmenská, ZŠ Sychrov, ZŠ Luh, ZŠ Trávníky,
ZŠ Ohrada, ZŠ Hošťálková, ZŠ Jablůnka, Střední a vyšší zdravotnická škola Vsetín,
SOU Josefa Sousedíka.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín; Dům kultury Vsetín; Kino Vatra; Muzeum
regionu Valašsko; VKCI Vsetín; Městská policie Vsetín – Adam Švehla; Radim Česnek pracovník BESIP Zlín; Mgr. Veronika Vymětalová – supervizorka.

Jana Valterová, Jarmila Billová, Bc.Vladislav Malcharczik, Hana Malá, Marie Pokorná,
Jiří a Věra Mlčákovi, Mgr. Josef Handlíř, Anna Zralá, Eva Jochcová, Jitka Šošťáková,
Blažena Marková, Vladimíra Volková, Zdeňka Straškrabová, PaedDr. Helena Kaločová,
Mgr. Luděk Kovařík.

Valašský deník, Vsetínské noviny, TV Beskyd, Český rozhlas Brno, Informace ACHO,
Rádio Proglas.
Vsetínská nemocnice a.s.; Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice; Zdravotní ústav se
sídlem ve Zlíně (pobočka Vsetín); HARTMANN - RICO a.s.; MSM spol.s r.o.; Dentimed
Litomyšl; Psychiatrická léčebna Kroměříž; praktičtí a odborní lékaři; pracovníci
pojišťoven.
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; Svaz diabetiků ČR – pobočka Vsetín; Diakonie Valašské Meziříčí; Charita
Valašské Meziříčí - centrum Amika; Charita Nový Hrozenkov; ROSKA Vsetín, regionální
organizace UNIE ROSKA v ČR; AuXilium Vsetín; Pedagogicko-psychologická poradna
Vsetín; NZDM Tulip Uherské Hradiště; Salesiánský klub mládeže Zlín; Rodinné
centrum Vsetín Mgr. Matra Řeháková.
Český červený kříž Vsetín.
DC Adorea Vsetín, Aver Dživipen o.s., Romano godži o.s., Centrum Archa Vsetín.
Saleziánské sdružení Vsetín.
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Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Masarykovo gymnázium Vsetín.
UP Olomouc, pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií.
P. Jiří Rek, P. Karel Hořák, P. Tomáš Gerboc, P. Marek Poláčik,
P. Josef Mikulášek, f. Tomáš Holeček, f. Miroslaw Jelinek, f. Jiří Palán, f Petr Maláč,
f. Pavel Čmelík, kazatel Jiří Pavlán.

MUDr. Lenka Šebelová, MUDr. Iveta Tanistráková, MUDr. Eva De La Hozová. PhDr.
Alexandra Švecová, MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Mgr. Jana Špulířová, Honza Žamboch.
Mgr. Karel Neubauer – právní služby, Ing. Petr Kotík – daňový poradce.
Klüber Lubrication CZ, s r.o. Brno; GALVAMET s r.o. Vsetín; TM Stav s r.o., Vsetín;
WOCO STV s r.o., Vsetín; Řezník – uzenář Švirák Ctibor; Papírnictví Olšák; Elpos Vsetín;
ATLAS – Jiří Miček, Vsetín; Vítězslav Olšák – zahradní chatky Vsetín; ZV Nástroje s.r.o.;
Truhlářství Břetislav Raška.
ČSAD a.s. Vsetín, Zdeněk Líňa – Auto doprava, Jan Kašpar – autodoprava. Servis
a prodej praček – Mikula Josef, Austin Detonátor s r.o. Vsetín, VaK Vsetín, a.s.,
Automont Jaromír Mikulík, RAMACH auto s.r.o., Pekařství Střelná.
Josef Bednárik, Ing. Jiří Doležal, MUDr. Aurelie Vymětalová, Milada Včelicová, Zdenka
Tůmová, Jarmila Olšáková, Olga Zezulková, Radovan Kocúrek, František Novotný.
Dobrovolníci v NZDM, DSS, CAMINO a další dobrovolníci, kteří se účastnili Tříkrálové
sbírky.
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Poslání charity:

Základní údaje o Charitě 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.

Sídlo organizace:

Charita Vsetín
Horní náměstí č. 135, Vsetín, 755 01

Telefon a fax:

ředitelství: 571 411 709

E-mail:

vsetin@vsetin.charita.cz

Web:

www.vsetin.caritas.cz

Charita Vsetín, je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, která patří ke sdružení
Charita Česká republika. Charita ČR je členem celosvětové organizace Caritas
Internationalis.

Statutární zástupce:

Věra Dulavová

IČO/DIČ:

44 74 07 78 / CZ 44 74 07 78

Bankovní spojení:

KB Vsetín, číslo účtu 56 33 44851/0100

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 25 přilehlých obcí o celkové
rozloze 38 000 ha:

Charita Vsetín je zřízena na základě Stanov Arcidiecézní charity Olomouc, je
účelovým zařízením Římskokatolické církve ve smyslu § 6, odst. 1, písmeno h), zákon
č. 3/2001 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 (dále OCH).
Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována dne 30.10.1996.
V současné době zaměstnává 47 pracovníků na hlavní pracovní poměr, kteří poskytují
péči převážně osobám se zdravotním postižením, seniorům, nemocným a osobám
ohroženým sociálním vyloučením.
Na území města Vsetín a v obcích v okruhu do 20km poskytovala Charita Vsetín tyto
sociální služby – Osobní asistenční službu, Pečovatelskou službu, Denní stacionář
pro seniory, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež do 18 let, Centrum sociální
rehabilitace pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním.
Na základě rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení podle zákona
č. 160/1992 Sb. poskytuje Charita Vsetín odbornou zdravotní péči v domácím
prostředí pacientů na základě indikace praktického lékaře, nebo na základě
doporučení ošetřujícího lékaře při hospitalizaci pacienta.
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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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:

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

Revizní komise:

Danuše Latýnová (do 30. 4. 2011)
Marie Tkadlecová (od 1. 5. 2011)
Alena Zetková
Naděžda Pavelková

Charita Vsetín
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Organizační struktura Charity Vsetín v roce 2011:

Ředitelka
Charity Vsetín
Ekonomický úsek

Charitní ošetřovatelská služba:

Rada Charity Vsetín

Revizní komise

Koordinátor sociálních služeb
Projektový manažer
a koordinátor vzdělávacích
programů

Asistentka ředitele

Daniela Maňáková
Horní náměstí 135, Vsetín
571 414 025, 604 437 921
chops@vsetin.charita.cz
zdravotní sestry (4 úvazky)
nepřetržitý, 7 dnů v týdnu po celý kalendářní rok.

Charitní ošetřovatelská služba zprostředkovává klientům 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, lékaře v nemocnici nebo odborného lékaře.
Domácí péče je hrazena zdravotními pojišťovnami.

Charitní ošetřovatelská služba

Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje:
• převazy kožních defektů, bércových vředů, proleženin, ran
• komplexní ošetřovatelská péče u ležících pacientů,
• cévkování u žen,
• aplikace klysmatu,
• péče o stomie a katetry,
• odběry krve a ostatního biologického materiálu,
• kontroly krevního tlak,
• měření glykémie,
• ošetřovatelská rehabilitace,
• aplikace injekcí, inzulínu, infúzí,
• příprava a podání léků,
• zaučení klienta nebo jeho rodiny v aplikaci inzulínu,
• péče o pacienty v terminálním stádiu onemocnění.

Charitní pečovatelská služba
Denní stacionář pro seniory
Osobní asistenční služba
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež ZRNKO
CAMINO
Centrum sociální rehabilitace

Odbornou ošetřovatelskou službu poskytují zdravotní sestry s praxí. Sestry jsou
registrované dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Humanitární činnost
Tříkrálová sbírka
Technický úsek
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Vrchní sestra:
Adresa:
Telefon:
e-mail:
Pracovníci:
Provoz:
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Spolupracujeme s ordinacemi praktických a odborných lékařů, zdravotnickými
zařízeními a s domy s pečovatelskou službou.
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.
Charitní ošetřovatelská služba umožnila odbornou praxi studentům Střední a Vyšší
odborné zdravotní školy Vsetín a studentům vysokých škol (Univerzita Palackého
Olomouc, Slezská Univerzita Opava, Baťova Univerzita Zlín) a vzdělávání zdravotních
sester v rámci odbornosti.
Počet ošetřovaných
nemocných v roce 2011

Město
Vsetín

Jiné
obce

Počet
návštěv

Počet
výkonů

223

177

46

9 028

15 611

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Charitní ošetřovatelská
služba

Rok 2011 - Kč

Rok 2010 - Kč

Výnosy celkem

1 791 191

2 030 149

1 719 408

2 020 697

• ostatní příjmy

71 783

9 452

Náklady celkem

1 929 099

1 761 774

325 538

272 821

• osobní náklady

1 534 100

1 458 419

• ostatní náklady

69 461

30 534

- 137 908

+ 268 375

• příjmy ze služeb

• nákupy a služby

Hospodářský výsledek
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Charitní pečovatelská služba – Vsetín:

Pečovatelská služba nabízí:
• úkony související s osobní hygienou,
• práce spojené s údržbou a vedením domácnosti,
• dovoz nebo donášku oběda,
• pomoc při podání jídla a pití,
• nákupy a běžné pochůzky,
• doprovod na vyšetření, vycházka,
• praní, žehlení prádla,
• dohled nad dospělým občanem,
• základní sociální poradenství,
• zapůjčení kompenzačních a zdravotnických pomůcek.

Vedoucí:
Daniela Maňáková
Koordinátoři provozů: Božena Czudková – úsek terénní péče
Horní náměstí 135, Vsetín
Marie Dybalová – úsek dovozu obědů
Pod Žamboškou 253, Vsetín
Telefon:
571 414 025, 571 420 677
E-mail:
chps@vsetin.charita.cz
dps@vsetin.charita.cz
Pracovníci:
sociální pracovník (0,75úvazku),
pracovníci v sociálních službách
(13 úvazků)
Provoz:
jednosměnný provoz s nerovnoměrným
rozvržením pracovní doby.
Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Je nedílnou součástí
nabídky péče o seniory v jejich domácím prostředí.
Cílem této sociální služby je na prvním místě udržení uživatele v jeho vlastním
sociálním prostředí, zachování životního stylu, soběstačnosti a aktivity. Dalším
důležitým cílem je zabránění vzniku sociálního vyloučení, zlepšení tíživé sociální
situace a důstojné prožití stáří. Současně je tato služba nemalou pomocí pečujícím
rodinám.
Pečovatelská služba je hrazena uživatelem na základě uzavřené smlouvy a platné
výše úhrad dané ceníkem poskytovaných služeb Charitní pečovatelské služby.
Co se nám podařilo v roce 2011:
• byl vytvořen informační leták CHPS, který byl následně distribuován do ordinací
praktických lékařů, ambulancí a dalších zařízení,
• pracovníci CHPS se aktivně zapojili do pořádání TKS 2011 a dále do akce Den
Charit,
• z prostředků TKS byla na konci roku zakoupena pračka pro potřeby pečovatelské
služby,
• bylo pořízeno vozidlo Peugeot 206, který nahradil nefunkční vozidlo,
• pro potřeby koordinátora terénní služby a vedoucího CHPS byly zakoupeny nové
počítače, které nahradily zastaralé a nefunkční přístroje.
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Počet uživatelů CHPS Město Vsetín

Jiné obce

Počet návštěv

342

40

52 345

302

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Charitní pečovatelská
služba

Rok 2011 - Kč

Rok 2010 - Kč

Výnosy celkem

6 089 160

6 620 464

• příjmy ze služeb

1 881 439

1 794 443

• dotace MPSV

2 503 000

2 697 000

• dotace Město Vsetín

1 181 041

1 386 044

• dotace Zlínský kraj

206 000

309 000

• ostatní příjmy

317 680

433 977

Náklady celkem

6 025 784

6 514 630

• nákupy a služby

1 348 517

1 614 105

• osobní náklady

4 251 555

4 512 153

• ostatní náklady

425 712

388 372

+ 63 376

+ 105 834

Hospodářský výsledek

Charita Vsetín
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Osobní asistenční služba:
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Jana Bartoňová
Pod Žamboškou 1579, Vsetín
571 410 001, 605 006 294
asistence@vsetin.charita.cz

Pracovníci: sociální pracovník (0,25 úvazku)
pracovníci v sociálních službách - osobní asistenti (5 úvazků)
Provoz:

nepřetržitý 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků

Osobní asistenční služba je terénní služba poskytovaná dětem od 7 let a dospělým,
kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění, zdravotního,
tělesného nebo kombinovaného postižení, a kteří mohou verbální či neverbální
komunikací vyjádřit své potřeby a přání.
Posláním Osobní asistenční služby Charity Vsetín je umožnit těmto osobám 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.
Dlouhodobým cílem naší služby je:
• uživatel, žijící ve svém domácím prostředí, které zná a kde se cítí dobře,
• uživatel, který s pomocí osobní asistence zvládne běžné každodenní činnosti,
• uživatel, který je v kontaktu se svým okolím, udržuje vztahy s přáteli, rodinou.
Osobní asistence nabízí:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
• pomoc při osobní hygieně,
• pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
• základní sociální poradenství,
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• přepravu uživatele autem 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.).
Služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy a platné Výše úhrady za
poskytování osobní asistence.
Co nás potěšilo v roce 2011:
Ke konci roku byl pro potřeby služby z finančních prostředků Tříkrálové sbírky
pořízen druhý osobní automobil.
Počet uživatelů 2011

Počet kontaktův přirozeném
prostředí uživatelů

Počet hodin přímé péče

27

3 015

6 262

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Rok 2011 - Kč
Osobní asistenční služba

Rok 2010 - Kč

Výnosy celkem

1 923 150

1 880 231

• příjmy ze služeb

656 329

460 475

• dotace MPSV

851 000

945 000

• dotace Město Vsetín

233 611

314 108

• dotace Zlínský kraj

133 000

110 000

• ostatní příjmy

49 210

50 648

Náklady celkem

1 948 754

2 002 531

224 714

282 949

• osobní náklady

1 648 417

1 697 155

• ostatní náklady

75 623

22 427

- 25 604

- 122 300

• nákupy a služby

Hospodářský výsledek
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Denní stacionář pro seniory – Vsetín:
Vedoucí :
Adresa:
Telefon:
e-mail:

Bc. Jitka Zralá (do 31. 12. 2011)
Bc. Jitka Palová (od 1. 1. 2012)
Horní náměstí 135, Vsetín		
571 448 026, 737 636 926
stacionar@vsetin.charita.cz

Pracovníci :

sociální pracovník (0,2 úvazku), pracovníci
v sociálních službách (2,5 úvazku).
Dobrovolníci: 1
Provoz:
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
a umožňuje seniorům pobyt a aktivity v kolektivu v bezpečném prostředí.
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.
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Aktivity, které jsme realizovali v uplynulém roce 2011:
• v dubnu jsme uspořádali vernisáž obrázků dětí ze ZŠ Vsetín Luh na téma „Jarní
živly“,
• v květnu jsme s dětmi z MŠ Luh oslavili Den matek,
• koncem května jsme uspořádali tradiční poutní zájezd na Svatý Hostýn, tentokrát
se sv. Filipem Neri. Poutního zájezdu se zúčastnilo 75 účastníků, 5 pracovníků
Charity Vsetín a jeden dobrovolník,
• v říjnu jsme zorganizovali druhý poutní zájezd do Šaštína. Zájez absolvovalo 36
poutníků, 2 pracovníci Charity Vsetín a P. Jiří Rek,
• při příležitosti Dne Charit proběhl v našem zařízení 22. září „Den otevřených dveří“,
• v říjnu se konala druhá vernisáž obrázků. Na téma „Moje město“ pro nás malovali
studenti MG Vsetín,
• 5. října jsme ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín a SPKP
Vsetín uspořádali již 8. ročník akce Den seniorů aneb Příběhy ožívají s Josefem
Holcmanem, za doprovodu Františka Segrada a Aleše ,,Mrni“ Mrnuštíka,
• v adventním čase proběhla každoroční prezentace výrobků uživatelů služeb
Denního stacionáře pro seniory, která je pro nás vyvrcholením celoroční tvůrčí
práce uživatelů služeb i personálu.
Co se nám ještě podařilo v roce 2011:
• z části výtěžku Tříkrálové sbírky byl dovybaven obývací pokoj Denního stacionáře.
Byl zakoupen nový sedací nábytek, koberec, úložné boxy, zrcadlo a dovybavena
šatní stěna na chodbě. Z výtěžku Tříkrálové sbírky byly rovněž vymalovány
prostory Denního stacionáře pro seniory,
• všichni pracovníci se zapojili do průběžného povinného vzdělávání pracovníků
v sociálních službách a byli proškoleni v První pomoci.
Kromě jmenovaných aktivit jsme v průběhu celého roku realizovali pravidelný
měsíční program Denního stacionáře pro seniory.

Charita Vsetín
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Výčet jednotlivých aktivit včetně jejich četnosti a návštěvnosti je uveden
v následující tabulce:
Počet aktivit
v r. 2011

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

50
50
37
15
35
12
49
2
2
1
3

Uživatelé
(počet
kontaktů)
165
190
158
68
153
69
121
11
4
6
12

Klub

• nákupy a služby

309 228

285 769

• osobní náklady

980 141

1 024 799

• ostatní náklady

38 029

22 348

- 177 451

- 50 211

Hospodářský výsledek

91
49
148
61
20
28
43
109
2

V roce 2011 využilo službu Denního stacionáře pro seniory 17 uživatelů služeb.
Průměrný věk uživatelů v roce 2011 byl 82 let.
Počet uživatelů DSS
17

Město
Vsetín
13

Jiné obce
4

Počet
kontaktů
924

Počet hodin
přímé péče
6 487

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Denní stacionář pro
seniory

Rok 2011 - Kč

Rok 2010 - Kč

Výnosy celkem

1 149 947

1 282 705

• příjmy ze služeb

194 815

264 065

• dotace MPSV

553 000

585 000

• dotace Město Vsetín

230 500

370 000

• ostatní příjmy

171 632

63 640

Náklady celkem

1 327 398

1 332 916
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO:
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:
Dobrovolníci:
Provoz:

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• uživatelům jsme zprostředkovávali informace o nabízených volnočasových
aktivitách ve městě a dostupných veřejných službách.
• Sociálně terapeutické činnosti
• dle potřeby jsme uživatelům nabízeli poradenství v oblasti vztahů, školy atd.,
poskytovali krizovou intervenci.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí v oblasti komunikace s učiteli, lékaři
a dalšími institucemi a orgány,
• pomoc a podpora při obnovení a upevnění kontaktu s rodinou.

Jana Flachsová, DiS. (do 25. 7. 2011)
Mgr. Katarína Šenkeříková
(od 26. 7. 2011)
Sychrov 53, 755 01 Vsetín
571 429 817
zrnko@vsetin.charita.cz
7 pracovníků (7,0 úvazků)
13
pondělí – čtvrtek
12:00 – 18:00

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
• zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity v klubovně
nízkoprahového zařízení – uživatelé mohli hrát ping-pong, stolní hry, zapojit se
do různých soutěží a her v klubovně i v přírodě, na hřišti atd.,
• pracovně výchovná činnost - uživatelé se mohli dle zájmu zapojit do výtvarné,
sportovní dílny nebo taneční dílny,
• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
– pracovníci podporovali a motivovali uživatele k samostatnosti při vyhledávání
informací na internetu, zprostředkovávali kontakt s různými institucemi atd.,
• zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání – uživatelé měli k dispozici PC,
internet, knihy a další pomůcky potřebné k plnění běžné přípravy do školy.
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Kapacita zařízení je 15 osob v daný okamžik.
a) Pro děti 6 - 14 let byla služba financována z prostředků Ministerstva práce
a sociálních věcí, Zlínského kraje v rámci Podprogramu na podporu nestátních
neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů v chování v roce 2011,
města Vsetín a z dalších zdrojů.
Kvantifikace projektu:
TYP SOCIÁLNÍ SLUŽBY

UKAZATEL

POČET

Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež HS 60

uživatel

50

kontakt

2 005

intervence

1 392

Uživatelům byly poskytovány aktivity dle zákona o sociálních službách a v rámci
Podprogramu na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence
rizikových typů v chování v roce 2011 níže uvedené fakultativní činnosti:
AKCE

ČETNOST AKCÍ

Poznávací výlety

6

Víkendové pobyty

2

Lezení na umělé stěně, skalách

5

Turnaje (fotbalový, ve stolních hrách atd.)

5

Volnočasové aktivity v přírodě

7

Taneční dílna

35

Dílna focení

33

Charita Vsetín
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Hospodaření a financování služby:

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska ZRNKO
(HS60,155,160)

Rok 2011 - Kč

Rok 2010 - Kč

Hospodaření střediska NZDM
ZRNKO - HS 170

Výnosy celkem

992 453

856 026

• dotace MPSV

500 000

475 000

• příjmy ze služeb

• dotace Město Vsetín

197 638

115 000

• dotace Zlínský kraj

202 000

0

• ostatní příjmy

92 815

266 026

Náklady celkem

1 101 867

• nákupy a služby

Rok 2010 - Kč

613 442

690 369

613 426

690 347

• ostatní příjmy

16

21

Náklady celkem

656 636

676 238

• nákupy a služby

138 446

90 555

1 179 202

• osobní náklady

515 648

583 174

340 866

373 659

• ostatní náklady

2 542

2 509

• osobní náklady

734 965

800 829

• ostatní náklady

26 036

4 714

- 109 414

- 323 176

Hospodářský výsledek

Výnosy celkem

Rok 2011 - Kč

Hospodářský výsledek

- 43 194

+ 14 131

Mládeži byly poskytovány kromě základních aktivit i níže uvedené fakultativní aktivity.
FAKULTATIVNÍ AKTIVITY 2011 – preventivní aktivity
Beseda „Mlčení nám nepomůže“ - prevence HIV
Beseda „Kdo je borec?“ - zaměřeno na vzory dnešní doby i vzory z dob minulých

b) Aktivity pro mládež ve věku 15 – 18 let byly financovány z Individuálního projektu
Zlínského kraje „Zajištění sítě sociálních služeb typu nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež určených pro děti, mládež a mladé dospělé ve věku 15 – 26 let ve
Zlínském kraji“, registrační číslo: CZ1.04/3.1.00/05.00026.
Kvantifikace projektu:

Přespání v klubovně se vzdělávacím a aktivizačním programem (osvětový
program o HIV/AIDS)
Volnočasové aktivity v přírodě
Taneční dílna

TYP SOCIÁLNÍ SLUŽBY

UKAZATEL

Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež HS 170

uživatel

33

kontakt

1 057

intervence

24

Beseda „Ideál krásy“ – problematika sebepřijetí, zvláště vzhledu, postavy
a důsledku snah mladých žen o dosažení ideálu krásy – mentální anorexie
a bulimie

Dílna focení

POČET

920
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FAKULTATIVNÍ AKTIVITY 2011
Vystoupení naší taneční skupiny Memories Crew na taneční soutěži „Terne
Čercheňa“ v Hranicích na Moravě v rámci Mezinárodního dne Romů a Zlín
Talentu
"Tanec trochu jinak" - využívání tanečních podložek
Výlet s táborákem v okolí Vsetína
Výlet do přírody - Vsetín
Volnočasové aktivity v přírodě
Taneční dílna

Do projektu jsou zapojeny děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, které
již navštěvují NZDM Zrnko a také žáci základních škol na území města, kteří jsou
vzděláváni na základě sedmi vytvořených vzdělávacích modulů.
Realizační tým projektu (celkový úvazek 2,5):
• koordinátor projektu,
• finanční manažer,
• pedagogický pracovník/metodik,
• asistent pro práci s dětmi,
• speciální pedagog, DPP.
Hospodaření a financování služby:

Dílna focení

Co nás potěšilo:
• podařilo se nám udržet integrační charakter služby.,
• uspořádali jsme pro naše uživatele několik zajímavých turnajů (např. v pingpongu, stolních hrách, fotbalu atd.),
• naši uživatelé se účastnili fotbalového turnaje NZDM ve Zlíně,
• pro mladší uživatele jsme zrealizovali besedy na téma Bezpečný internet a Naše
„hlavičky“ – zaměřeno na prevenci vší,
• pracovníci měli 7x supervizi,
• teambuilding pracovníků proběhl 2x,
• spolupráce s Dobrovolnickým centrem Adorea a následná spolupráce
s dobrovolníky.

Hospodaření střediska NZDM
ZRNKO - HS 070

Rok 2011 - Kč

Výnosy celkem

402 122

0

402 102

0

• ostatní příjmy

20

0

Náklady celkem

379 723

0

• nákupy a služby

108 660

0

• osobní náklady

231 596

0

• ostatní náklady

39 467

0

+ 22 399

0

• dotace Zlínský kraj

Hospodářský výsledek

Rok 2010 - Kč

V rámci NZDM probíhal vzdělávací projekt OP VK „Vzdělání – cesta k úspěchu“,
který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.08/04.0012.
Projekt se zaměřuje na systematickou podporu dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí navštěvujících základní školu, jejich přípravu na vyučování a rozšíření jejich
vědění s důrazem na zlepšení porozumění českému jazyku a uplatnění v běžném
životě. Projekt je rozdělen na dvě klíčové aktivity, první je zaměřena na mimoškolní
přípravu a druhá na tvorbu vzdělávacích programů (Dopravní výchova, Zdravověda,
Režim dne a zdravá výživa, Recyklace odpadů, Naučné stezky v okolí, Zábavná
matematika, Literatura).
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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
kouření, zdravotních problémů, vztahů v rodině a mezi kamarády a zprostředkovávali
kontakt s dalšími institucemi.

CAMINO Centrum 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:
Pracovníci:

Mgr. Markéta Polášková
MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetín
571 420 763, 733 283 636
camino@vsetin.charita.cz
vedoucí (úvazek 0,5), 2 sociální pracovníci (úvazek 1,5), pracovník
v sociálních službách (úvazek 1,0),
Dobrovolníci: 1
Provoz:
ambulantní služba: pracovní dny 8.00 – 14.00
terénní služba: pracovní dny 8.00 – 10.00
„Camino je pro mě prostor, kde potkávám lidi. Pomáhá mi to tak, že se vidím a mluvím
s lidmi s podobným handicapem (duševní poruchou), se stejnými starostmi. Samota
a sebeuzavření není dobré.“ (klient)
Služba sociální rehabilitace nabízí lidem s duševním onemocněním cestu pro zvládání
života s nemocí. Je určena dospělým lidem ve věku 18 – 64 let, kteří se v důsledku
svého onemocnění potýkají s problémy ve svém každodenním životě.
Nabízíme pomoc a podporu v oblastech bydlení a péče o domácnost, péče o sebe
a své zdraví, podporu v oblasti sociálních vztahů, práce a studia, aktivního trávení času,
finančního hospodaření a vyřizování praktických záležitostí.
Ambulantní služba
V rámci ambulantní služby mohou klienti využívat programy, které jsou zaměřeny na
získávání a zdokonalování různých dovedností
a setkávání s druhými lidmi. Pravidelně probíhají programy kreativní dílna, trénink
kognitivních funkcí, angličtina, vaření, sportovní aktivity (ping-pong). Příležitostně
pořádáme také různé společenské aktivity a výlety. v roce 2011 se uskutečnil např.
výlet na Pustevny, do ZOO Lešná, několik cyklovýletů a turistických výletů po okolí.
Pravidelně chodíme hrát také bowling nebo minigolf, děláme opékačky, pořádáme
setkání s klienty a pracovníky obdobných služeb z okolních měst.
Navštěvujeme divadlo, kino, výstavy, chodíme společně posedět do restaurace či
kavárny.
Pracovníci jsou klientům k dispozici také při individuálních setkáních, kde je prostor
si popovídat a řešit různé problémy.
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Terénní služba
V rámci terénní služby pracovníci podporují klienty v jejich běžném prostředí –
pomáhají se zvládáním domácnosti, při jednání na úřadech, poskytují doprovod
apod.
Dny duševního zdraví
Na konci září jsme díky podpoře Města Vsetín uspořádali druhý ročník osvětové
a destigmatizační akce na podporu lidí s duševním onemocněním Dny duševního
zdraví Vsetín 2011. s největším ohlasem se setkaly přednášky na téma psychiatrie
pořádané pro studenty Masarykova gymnázia. v rámci Dnů duševního zdraví
proběhly také kulturní aktivity – koncert na zámku a filmová projekce v kině Vatra.
Ukazatel

Počet

Počet klientů

33

Okamžitá kapacita ambulantní služby

14 osob

Počet kontaktů

1185

Počet intervencí

1820

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
CAMINO

Rok 2011 - Kč

Rok 2010 - Kč

Výnosy celkem

1 249 767

1 132 295

1 071 521

1 068 746

120 824

3 000

• ostatní příjmy

57 422

60 549

Náklady celkem

1 326 233

1 125 290

• nákupy a služby

528 174

357 825

• osobní náklady

787 900

763 767

• ostatní náklady

10 159

3 698

- 76 466

+ 7 005

• příjmy ze služeb
• dotace Město Vsetín

Hospodářský výsledek
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Projekty podpořené z fondů Evropské Unie:

V rámci projektu:“ Centrum profesní kvalifikace“ realizuje Charita Vsetín

Charita Vsetín je akreditovaná vzdělávací instituce evidovaná u MPSV pod č.2007/127 – I.
Od 2. 1. 2009 je zařazena na pozici Partnera 1 v Programu cezhraničnej spolupráce SR –
ČR 2007 - 2013
Název projektu:
Centrum profesní kvalifikace
Příjemce dotace:
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.
Program:
Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013
Prioritní osa:
1. Podpora socio - kultúrneho a hospodárského rozvoja cezhraničného regiónu
a spolupráce
Oblast podpory: 1.3. Vzdelávanie, trh práce a zaměstnanost
Doba trvání: od 2.1. 2009 do 31.12. 2011
Cílová skupina:
poskytovatelé sociálních služeb, pracovníci v sociálních službách
a dobrovolníci ve Zlínském kraji, osobní asistenti při zaměstnávání,
osoby se zdravotním postižením ohrožené sociální exkluzí.
Cíle projektu:
zvyšování kvalifikace, úrovně sociálních kompetencí, odborných vědomostí, praktických
dovedností profesionálních pracovníků
a dobrovolníků poskytujících vzdělávání zmíněné cílové skupině,
realizace rekvalifikačních kurzů podpořených programem s využitím rehabilitačních
a relaxačních metod, vyškolení skupiny asistentů pracovní podpory rekvalifikovaných
pracovníků.
Realizátor projektu:
Vedoucí partner:
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.
Hlavní přeshraniční partner:
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíně

Rekvalifikační kurz – Pomocné a úklidové práce
Číslo akreditace : MŠMT č.j. 27 845/07 – 20/824 s platností do 6.2.2011
Cílová skupina: Osoby se zdravotním postižením

Partner 1:
Partner 2:

V roce 2011 realizovala Charita Vsetín ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně
rekvalifikační kurz „Pomocné a úklidové práce“ pro osoby se zdravotním postižením

Partner 3:
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Univerzita Palackého v Olomouci
Pegagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně
Fakulta zdravotnictva
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V roce 2011 realizovala Charita Vsetín třetí běh rekvalifikačního kurzu „Pomocné
a úklidové práce“ pro osoby se zdravotním postižením.
15. prosince 2011 proběhla závěrečná konference věnovaná projektu Centrum profesní
kvalifikace.
Financování: Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Charita Vsetín

33

Tříkrálová sbírka:

Z Tříkrálové sbírky 2011 jsme podpořili

Asistent Tříkrálové sbírky: Lenka Vašků
Výtěžek
Tříkrálové Sbírky
2011

53 686,-

Horní Lideč

52 318,-

Hošťálková

40 476,-

Jablůnka

32 433,-

Kateřinice

17 959,-

Lhota u Vsetína

16 472,-

Lidečko

87 339,-

Liptál

26 354,-

Lužná

18 994,-

Mikulůvka

10 176,9 257,-

Pozděchov

19 000,-

Pržno

15 882,-

Ratiboř

22 034,-

Růžďka

4 232,-

Seninka

6 252,-

Střelná

32 609,-

Ústí

Finanční příspěvek na zakoupení auta pro osobu se
zdravotním postižením.

100 000 Kč

Tříkrálová sbírka proběhla úspěšně
v 22 obcích, poprvé se zúčastnila obec
Janová.
Charita Vsetín děkuje všem koledníkům,
vedoucím
skupinek,
duchovním
správcům, pracovníkům Městského
úřadu Vsetín,
pracovníkům obecních úřadů, skautům
a dalším dobrovolníkům, kteří zajistili
úspěšný průběh Tříkrálové sbírky 2011.
Velké díky patří také panu Františku
Novotnému a Radovanu Kocúrkovi za
zdokumentování průběhu Tříkrálové
sbírky.

Přímá sociální výpomoc rodinám.a jednotlivcům
v tíživé životní situaci.

81 070 Kč

Auto pro pečovatelskou službu.

70 000 Kč

Auto pro Osobní asistenční službu.

70 000 Kč

Dovybavení Denního stacionáře pro seniory Vsetín
vhodným sedacím nábytkem.

48 000 Kč

Bezpečné zázemí – Dovybavení služby sociální
rehabilitace Camino.

22 000 Kč

Dovybavení půjčovny kompenzačníchpomůcek.

15 000 Kč

Pomoc sociálně slabým občanům v Jablůnce.

8 000 Kč

Z Nouzového fondu ACHO Olomouc jsme přispěli na zakoupení elektrického vozíku
pro Josefa Fuska částkou 100 000 Kč.

7 763,-

Valašská Polanka

41 646,-

Valašská Senice

14 764,-

Janová

8 162,-

Vsetín

176 106,-

CELKEM

713 914,-
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Finanční částka v Kč

Kč

Francova Lhota

Oznice

Využití finančních prostředků z TKS 2011
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Postní almužna navazuje na starobylou tradici odepření si určitých věcí ve prospěch
strádajících lidí ve svém okolí.
Obec

Vybráno

1.

Francova Lhota

9 940,-

2.

Střelná

6 280,-

3.

Lidečko

12 787,-

4.

Horní Lideč

16 665,-

5.

Valašská Polanka

8 442,-

6.

Hošťálková

2 843,-

7.

Růžďka

3 283,-

8.

Pržno

7 617,-

9.

Pozděchov

2 650,-

10.

Liptál

7 070,-

11.

Vsetín

28 398,-

Celkem

105 975,-

Výtěžek byl v roce 2011 použit na tyto záměry:
• finanční podpora Denního stacionáře ve Valašské Polance: 10 905,- Kč,
• finanční podpora mládeže děkanátu Vsetín na Světové setkání mládeže se Svatým
otcem v Madridu 2011: 88 000,- Kč,
• misijní dílo české provincie Tovaryšstvo Ježíšovo v Indii: 7 070,- Kč.
Podrobnosti a více informací o využití finančních prostředků naleznete na
www.postnialmuzna.cz .
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Hospodaření Charity Vsetín celkem:
Hospodaření Charita Vsetín
Dotace celkem
MPSV ČR
Krajský úřad Zlín
Město Vsetín
Úřad práce
Příjmy z činnosti
zdravotní pojišťovny
platby uživatelů
služby prevence (IPZK)
dárci, sponzoři, TKS
ostatní příjmy
PŘÍJMY CELKEM

Rok 2011 - Kč
7 313 716
4 407 000
943 102
1 963 614
0
7 331 139
1 719 408
3 090 053
1 684 947
453 154
383 577
14 644 855

Rok 2010 - Kč
7 442 152
4 702 000
419 000
2 273 152
48 000
7 331 651
2 020 697
2 518 983
1 783 158
680 095
328 718
14 773 803

Provozní náklady
materiálové náklady
nákup DHM
aktivizační pomůcky
PHM
spotřeba energií
opravy, údržba
cestovné
reprezentace
nájemné
telefon, internet
poradenství
semináře, školení
ostatní služby
odpisy
pojistné
ostatní náklady
Osobní náklady
mzdy
odvody z mezd
OON
VÝDAJE CELKEM
Hospodářský výsledek

4 092 953
494 085
362 900
75 829
390 769
459 239
263 593
90 170
15 087
349 778
213 498
276 520
45 300
406 869
251 151
190 137
208 028
10 902 724
8 194 776
2 705 358
2 590
14 995 677
- 350 822

3 887 172
563 477
326 736
102 712
332 985
564 239
352 181
117 771
17 428
132 352
227 826
294 596
103 767
275 753
165 552
232 517
77 280
11 255 246
8 450 368
2 802 478
2 400
15 142 418
- 368 615
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Hospodaření Charity Vsetín za rok 2011 skončilo opětovně ztrátou ve výši 350 822,-Kč, přičemž z hlavní činnosti byla ztráta ve výši 349 428,-- Kč a z hospodářské činnosti
byla ztráta ve výši 1 394,-- Kč. Na ztrátě se nejvíce podílelo středisko Denního
stacionáře pro seniory, které dosáhlo ztráty ve výši 177 tis. Kč z důvodu nenaplněné
kapacity služby. Ošetřovatelská služba po třech letech zisku měla ztrátu ve výši 138
tis. Kč a to z důvodu poklesu příjmů od zdravotních pojišťoven o 300 tis. Kč za rok.
Vzhledem k tomu, že vlastní rezervy Charity Vsetín byly vyčerpány na pokrytí ztráty
za rok 2010, musel být záporný hospodářský výsledek za rok 2011finančně doplněn
půjčkou z Arcidiecézní Charity Olomouc ve výši 500 tis. Kč.
Pro rok 2012 hledáme maximální možné rezervy jak v provozní oblasti, tak ve
mzdových nákladech, aby hospodaření skončilo s co nejvíce vyrovnaným rozpočtem.

Charita Vsetín
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Výrok auditora
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Charita Vsetín
Horní nám. č. 135
755 01 Vsetín
tel./fax: 571 411 709
e-mail: vsetin@vsetin.charita.cz
www.vsetin.caritas.cz
Vaše finanční příspěvky,
které využijeme pro pomoc lidem
v těžkých životních situacích
můžete posílat na účet:

563344851/0100
KB Vsetín

