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Slovo na úvod:

Vážení čtenáři, není předmětem Výroční zprávy stěžovat si na neustálý boj o finanční
prostředky a nejistotu pro nestabilní financování neziskových organizací. Chci ještě
jednou vyzvednout úsilí našich spolupracovníků, kteří i za takových podmínek jsou
ochotni odvádět velmi dobrou práci.

Vážení přátelé, dárci a příznivci,
výroční zpráva Charity Vsetín je příležitostí k poděkování a ke shrnutí důležitých
okamžiků roku 2010.
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. Děkuji také za nezištnou pomoc
charitní radě i revizní komisi.

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.

Děkuji za vaši věrnost, vytrvalost, osobní nasazení a nadšení, bez kterého by nebylo
možné naše společné dílo ve prospěch potřebných uskutečňovat.
Za podporu a doprovázení děkuji spolupracujícím kněžím i duchovním správcům
jiných církví.
Poděkování směřuje také všem našim klientům i jejich rodinným příslušníkům za
důvěru, se kterou se na nás obracejí při využívání našich služeb.
Věra Dulavová
ředitelka

V roce 2010 se nám nepodařilo zajistit chod všech sociálních služeb.
V důsledku nemožnosti dosažení na finanční prostředky z MPSV, Zlínského kraje
a potažmo i z rozpočtu města Vsetín, jsme službu Terénní programy k 31. 12. 2010
zrušili. Klienti této služby však nezůstali bez pomoci. Mohou využívat obdobné
služby jiné organizace.
Naopak velkou radost pociťujeme z rozvíjející se ošetřovatelské služby, která je stále
více vyhledávána a pozitivně vnímána odbornou i laickou veřejností.
V uplynulém roce byla realizována Tříkrálová sbírka a pomohli jsme farnostem při
Postní almužně.
Od roku 2007 jsme akreditovanou vzdělávací institucí, díky které probíhaly a nadále
probíhají různé vzdělávací programy či projekty.
Bližší informace o těchto činnostech a poskytovaných službách naleznete na
následujících stránkách.
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Poděkování:
Naše poděkování patří vám všem, kteří jste v roce 2010 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.

OÚ Francova Lhota, OÚ Horní Lideč, OÚ Hošťálková, OU 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 Prlov,

Hlavní finanční podporu nám poskytli:

Arcidiecézní charita Olomouc, římskokatolické farnosti: Vsetín, Horní Lideč, Lidečko,
Valašská Polanka, Francova Lhota, Hošťálková, Liptál, Pozděchov, Pržno, Růžďka,
Střelná,

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Zlínský kraj (od roku 2002), Město Vsetín,
Úřad práce ve Vsetíně, Nadace Charty 77 - Konto BARIÉRY, zdravotní pojišťovny,
Nadace České spořitelny, Nadace Děti, sport a kultura Uherské Hradiště.

Křesťanské občanské sdružení Vsetín,
Dolní sbor ČCE Vsetín, Horní sbor ČCE Vsetín, ČCE Hošťálková, ČCE Kateřinice, ČCE
Pržno,
Masarykova veřejná knihovna Vsetín, Dům kultury Vsetín, Kino Vatra, Hvězdárna
Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, VKCI Vsetín,
Valašský deník, Vsetínské noviny, TV Beskyd, Český rozhlas Brno, Rádio Proglas,
hudební skupina Vrkoč,
Vsetínská nemocnice a.s., Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, Zdravotní ústav
se sídlem ve Zlíně (pobočka Vsetín), NCO NZO Brno, HARTMANN - RICO a.s., MSM
spol.s r.o., Dentimed Litomyšl, Psychiatrická léčebna Kroměříž, dětští, zubní, praktičtí
a odborní lékaři, pracovníci pojišťoven,
ELIM Vsetín o.s., Naděje (pobočka Vsetín), Azylový dům pro ženy a matky s dětmi,
o.p.s. Vsetín - Hrbová, Diakonie Vsetín, Zdislava Vsetín, o.p.s., Letokruhy o.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, Iskérka o.s. Rožnov pod Radhoštěm –
Centrum na podporu duševního zdraví, Labyrint Charita Uherské Hradiště, Práh o.s.,

Náš upřímný dík patří také spolupracujícím organizacím, institucím, nestátním
neziskovým organizacím a jednotlivcům:
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, KÚ Zlín
– oddělení neziskového sektoru, TS Vsetín,H&B Real Vsetín, INSIA optimum, s.r.o.,
Bureau Veritas Moravia s.r.o. Uherské Hradiště,
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Poradna pro ženy a dívky Rožnov pod Radhoštěm, Český červený kříž Vsetín,
DC Adorea Vsetín, Aver Dživipen o.s., Romano godži o.s., Centrum Archa Vsetín,
Salesiánské sdružení Vsetín, InBase Berkat, o.s., ICEJ Mezinárodní křesťanské
velvyslanectví Jeruzalém,
ZŠ Integra, ZŠ Horní Lideč, ZŠ Turkmenská, ZŠ Sychrov, ZŠ Luh, ZŠ Trávníky, ZŠ
Ohrada, ZŠ Hošťálková,
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Střední a vyšší zdravotnická škola Vsetín, SOU Josefa Sousedíka,
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín, Masarykovo gymnázium Vsetín,
UP Olomouc, pedagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií,
P. Jiří Rek, kazatel Jan Vychopeň, P. Karel Hořák, f. Jiřina Kovářová, kazatel Josef Fišer,
jáhen Mgr. Oldřich Kovář, f. Bronislav Czudek, P. Marek Poláčik, P. Josef Mikulášek,
jáhen Pavel Čmelík, Marta Řeháková, Jana Valterová, Irena Filáková, Jarmila Billová,
Bc. Květoslava Othová, Oldřich Duda, Josef Strbačka ml., Anna Zralá, Eva Jochcová,
Jitka Sošťáková, Iva Proislová, Blažena Marková, Jana Tymráková, Vladimíra Volková pedikúra, Vladimíra Djoričová – kadeřnice,
MUDr. Lenka Šebelová, MUDr. Iveta Tanistráková, MUDr. Eva De La Hozová, PhDr.
Alexandra Švecová,
Mgr. Karel Neubauer – právní služby, Ing. Petr Kotík – daňový poradce, Papírnictví
Olšák, Elpos Vsetín, Jiří Miček, Ing. Vít Křenek,
Indet Safety Systems a.s. Vsetín,
ČSAD a.s. Vsetín, Zdeněk Líňa – Autodoprava, Servis a prodej praček – Mikula Josef,
TKP Trade s.r.o., Soubor valašských písní a tanců Vsacan, AC Steel a.s. Český Těšín, Irisa
Vsetín, Austin Detonátor s r.o. Vsetín, Automont Jaromír Mikulík,
Charita Zábřeh,
Pekařství Střelná, Josef Kohoutek - truhlářství,
Josef Scharf, Anežka Kotrlová, Marie Handlová, Josef Bednárik, Ing. Jiří Doležal, Milan
Pernický, Vlastimil Škývara, MUDr. Aurelie Vymětalová, Jaroslav Šulák, Ing. Marta
Podešvová, Pavel Ptáček, Bohumila Michoňková.
Děkujeme všem dobrovolníkům za kvalitní a nezjištnou pomoc
v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Zrnko, v Denním stacionáři
pro seniory, v zařízení Camino - Centrum sociální rehabilitace a při dalších
aktivitách.
I v roce 2010 nás podporovali jednotlivci a firmy, kteří si nepřejí být jmenováni.
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Poslání charity:
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 ČR je členem celosvětové organizace Caritas
Internationalis.
Charita Vsetín je účelovým zařízením Římskokatolické církve a byla zřízena na
základě Stanov Arcidiecézní charity Olomouc dnem 1. 7. 1992.
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 2010 zaměstnávala 51 pracovníků, kteří poskytovali službu a péči osobám
se zdravotním postižením, seniorům, nemocným a těm, kteří se ocitli v nepříznivé
životní nebo sociální situaci.
Na území města Vsetín a v dalších 25 obcích v okruhu 20 km poskytovala Charita
Vsetín na rozloze 38 000 ha zdravotní službu a tyto sociální služby – Osobní
asistenční služba, Pečovatelská služba, Denní stacionář pro seniory, Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, Terénní programy, Centrum sociální rehabilitace pro
osoby s dlouhodobým duševním onemocněním.
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.

Charita Vsetín
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Základní údaje o Charitě Vsetín:

Organizační struktura Charity Vsetín v roce 2010:

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

Ekonomický úsek

Statutární zástupce:

Věra Dulavová

Koordinátor sociálních služeb

IČO/DIČ:

44 74 07 78 / CZ 44 74 07 78

Bankovní spojení:

KB Vsetín, číslo účtu 56 33 44-851/0100

Registrace u MK ČR:

č.8/1-02-726/1996

Trvání činnosti:

od 1. 7. 1992

Charitní ošetřovatelská služba

Území působnosti:

Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové
rozloze 38 000 ha:

Charitní pečovatelská služba

Ředitelka
Charity Vsetín

Projektový manažer
a koordinátor vzdělávacích
programů

Bystřička, Francova Lhota, Horní Lideč, Hošťálková, Jablůnka,
Janová, Kateřince, 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:

Revizní komise:

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

Rada Charity Vsetín

Revizní komise

Asistentka ředitele

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

Danuše Latýnová
Alena Zetková
Naděžda Pavelková

Humanitární činnost
Tříkrálová sbírka
Technický úsek
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Charitní ošetřovatelská služba:
Vrchní sestra:
Adresa:
Telefon:
e-mail:
Pracovníci:
Provoz:

Nejčastější úkony:

Daniela Maňáková
Horní náměstí č.135, Vsetín
571 414 025, 604 437 921
chops@vsetin.charita.cz
1 vrchní sestra, 4 zdravotní sestry, 2 zdravotní sestry na dohodu.
nepřetržitý, 7 dnů v týdnu po celý kalendářní rok.

Charitní ošetřovatelská služba zprostředkovává klientům odbornou zdravotní péči.
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.
Domácí péče je poskytována klientům seniorského věku, chronicky nemocným,
lidem po úrazech, operacích, dále klientům se sníženou schopností mobility
a soběstačnosti, lidem propuštěným z nemocniční léčby a v neposlední řadě
klientům v terminálních stadiích onemocnění.
Odbornou ošetřovatelskou péči u pacientů poskytují kvalifikované, registrované
zdravotní sestry s požadovaným vzděláním a praxí na základě indikace praktického
lékaře. Péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění nemocného.
Co se nám v roce 2010 podařilo:
• 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),
• vzdělávání zdravotních sester v rámci odbornosti,
• zakoupení nového vozidla pro potřeby ošetřovatelské služby,
• navázání spolupráce s novými lékaři a odborníky.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

komplexní ošetřovatelská péče,
příprava a podávání léků,
aplikace injekcí, opiátů,
zácvik pacienta a rodinných příslušníků při aplikaci inzulínu,
odběry krve a biologického materiálu,
ošetření pooperačních ran, dekubitů, bércových vředů,
ošetření stomií, katetrů,
zajištění výživy sondou,		
prevence zdravotních komplikací,
pohybová aktivizace, nácvik soběstačnosti,
ošetřování chronicky nemocných,
péče o pacienta v terminálním stádiu onemocnění.

Počet ošetřovaných
Město
nemocných v roce 2010 Vsetín

Jiné
obce

Počet
návštěv

Počet
výkonů

210

53

9 276

15 026

157

Hospodaření a financování firmy:
Hospodaření Charitní
ošetřovatelské služby

Rok 2010
Kč

Rok 2009
Kč

Výnosy celkem

2 030 149

1 752 115

2 020 697

1 750 965

• ostatní příjmy

9 452

1 150

Náklady celkem

1 761 774

1 470 371

272 821

211 426

• osobní náklady

1 458 419

1 235 430

• ostatní náklady

30 534

23 515

+268 375

+281 744

• příjmy ze služeb

• nákupy a služby

Hospodářský výsledek
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Charitní pečovatelská služba – Vsetín:
Vedoucí:
Daniela Maňáková
Koordinátoři provozů: Božena Czudková – úsek terénní péče
Marie Dybalová – úsek dovozu obědů
Telefon:
571 414 025, 571 420 677
e-mail:
chps@vsetin.charita.cz
dps@vsetin.charita.cz
Pracovníci:
Provoz:

pracovníci v sociálních službách - 14 úvazků
sociální pracovník.
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 2010:
• v průběhu roku došlo k personálním změnám ve službě, kdy byli
• do přímé péče přijati noví pracovníci,
• z části výtěžku Tříkrálové sbírky byla dovybavena půjčovna kompenzačních
pomůcek. Byly zakoupeny mechanické vozíčky a chodítka. z výtěžku Tříkrálové
sbírky byl rovněž zakoupen osobní automobil pro potřeby pečovatelské služby,
• 9. 4. 2010 se všichni pracovníci zúčastnili školení první pomoci, které proběhlo
v rámci víkendového pobytu pracovníků,
• všichni pracovníci se zapojili do průběžného povinného vzdělávání pracovníků
v sociálních službách,
• z darovaných finančních prostředků bylo pořízeno elektrické polohovací lůžko
pro potřeby uživatelů pečovatelské služby.
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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,
základní sociální poradenství,
zapůjčení kompenzačních a zdravotnických pomůcek: (kloubová chodítka,
antidekubitní pomůcky, polohovací lůžka, jídelní stolky, toaletní křesla,
mechanické vozíky).

Počet uživatelů CHPS Město Vsetín

Jiné obce

Počet návštěv

342

40

52 345

302

Hospodaření a financování firmy:
Hospodaření Charitní
pečovatelské služby

Rok 2010Kč

Rok 2009Kč

Výnosy celkem

6 620 464

6 415 126

• příjmy ze služeb

1 794 443

1 662 447

• dotace MPSV

2 697 000

2 182 000

• dotace Město Vsetín

1 386 044

1 386 041

• dotace Zlínský kraj

309 000

730 000

• ostatní příjmy

433 977

454 638

Náklady celkem

6 514 630

6 480 266

• nákupy a služby

1 614 105

1 559 733

• osobní náklady

4 512 153

4 444 332

• ostatní náklady

388 372

476 201

+105 834

- 65 140

Hospodářský výsledek
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Osobní asistenční služba:

pouze na základě smlouvy, souběžně s poskytnutím služby osobního asistenta
(dovoz a doprovod k lékaři, společný nákup, vyřizování osobních záležitostí na
úřadech, apod.).

Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

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

Pracovníci:
Provoz:

sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách (osobní asistenti)
služba se poskytuje nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů
a svátků. Je poskytována dle individuálních potřeb a přání uživatele,
v předem stanoveném časovém rozsahu.

Dlouhodobé cíle služby:

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 jsou schopni 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.
Činnosti, které poskytujeme:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání
a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na vozík nebo lůžko,
pomoc při prostorové orientaci, …),
• pomoc při osobní hygieně,
• pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě jídla a pití),
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (pomoc s úklidem, zajištění nákupu
a běžných pochůzek,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (procvičování paměti, jednoduché
cviky, pomoc s nácvikem sebeobslužných úkonů, nacvičování chůze
s kompenzační pomůckou, …),
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod školy, do
zaměstnání, k lékaři, k přátelům, na kulturní akce, …),
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (pomoc při vyřizování na úřadech, pomoc při vyplňování formulářů,
…).
• základní sociální poradenství,
• přepravu uživatele autem Osobní asistenční služby - přepravu je možné sjednat
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•
•
•
•
•

umožnit uživateli setrvat v jeho domácím prostředí,
zachovat, obnovit či zlepšit co největší samostatnost uživatele,
snížit sociální izolaci uživatele,
udržet či zlepšit kvalitu života uživatele,
snížit obavy uživatele ze zvládání náročných životních situací.

Rok 2010:
• z výtěžku Tříkrálové sbírky byl zakoupen starší osobní automobil pro potřeby
Osobní asistenční služby i její uživatele,
• od 1. července si mohou uživatelé osobní asistence sjednat přepravu služebním
automobilem (dovoz a doprovod k lékaři, na nákup, vyřizování osobních
záležitostí na úřadech, apod.),
• v září proběhla prezentace služby na akci „DEN BARIÉR V NÁS A KOLEM NÁS“,
• v rámci DNE CHARIT byl 29. září pořádán Den otevřených dveří,
• 11. listopadu se pracovníci zúčastnili akce DEN SENIORŮ,
• pro pracovníky byla zajištěna pravidelná týmová supervize,
• všichni pracovníci byli proškoleni v PRVNÍ POMOCI,
• probíhalo povinné vzdělávání všech pracovníků formou různých seminářů
a školení,
• pracovníci se zúčastnili jednodenní stáže v jiných organizacích poskytujících
osobní asistenci.
Počet uživatelů 2010

Počet kontaktů v přirozeném
Počet hodin přímé péče
prostředí uživatelů

29

2 741

Charita Vsetín

4 184
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Hospodaření Osobní
asistenční služby

Rok 2010
Kč

Rok 2009
Kč

Výnosy celkem

1 880 231

1 787 997

• příjmy ze služeb

460 475

405 421

• dotace MPSV

945 000

1 050 000

• dotace Město Vsetín

314 108

328 611

• dotace Zlínský kraj

110 000

0

• ostatní příjmy

50 648

3 965

Náklady celkem

2 002 531

1 698 023

282 949

280 563

1 697 155

1 413 885

• nákupy a služby
• osobní náklady
• ostatní náklady
Hospodářský výsledek

22 427

3 575

-122 300

+89 974

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

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

Pracovníci :

vedoucí, sociální pracovník, pracovníci
v sociálních službách - aktivizační
pracovník, pečovatelky.

Dobrovolníci :
3
Provoz:
v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin
Denní stacionář pro seniory je sociální služba poskytovaná Charitou Vsetín.
Je určena seniorům, kteří jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního
stavu závislí na pomoci jiné fyzické osoby.
Ve spolupráci s uživateli, případně také jejich pečujícími osobami, pomáhá k dosažení
co nejvyšší možné míry kvality života uživatelů.
Služba podporuje zachování pocitu vlastní hodnoty a důstojnosti a udržení
soběstačnosti uživatelů.
Skupina osob, pro kterou je služba určena, jsou senioři od 65 let:
- kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné
fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti.
- kteří jsou schopni se přizpůsobit pobytu ve společenství Denního stacionáře.
- jejichž zdravotní stav umožňuje transport, pobyt ve stacionáři a účast na aktivitách.
Část programu Denního stacionáře je otevřen široké veřejnosti. Zpravidla se ho
zúčastňují aktivní senioři, kteří si vybírají program dle aktuální měsíční nabídky, která
je zveřejňována prostřednictvím regionálního tisku a informačních letáků.
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.
Základními zásadami, kterými se řídí pracovníci při poskytování naší služby jsou:
• profesionalita /odbornost, týmová spolupráce, empatie, kreativita, komunikace,
flexibilita/,
• individualita /respektování zvláštností a specifických potřeb, respektování
a dodržování lidských práv, respektování duchovních potřeb uživatelů/,
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• aktivita /podpora vlastní aktivity uživatelů služeb, motivace, příležitost/,
• flexibilita /služba se přizpůsobuje potřebám uživatele/,
• návaznost /spolupráce s pečujícími osobami, na další sociální služby/.
Denní kapacita služby je 10 uživatelů.
V roce 2010 využilo službu Denního stacionáře pro seniory 22 uživatelů služeb.
Průměrný věk uživatelů v roce 2010 byl 80 let.

Počet aktivit
v r. 2010

Biblická hodina

11

94

Cvičení

49

291

Pedikúra

11

74

2

114

Setkání (přednáška, beseda)

13

112

Tvoření

36

266

Vernisáž

2

25

10

59

Poutní zájezd

Aktivity, které jsme realizovali v uplynulém roce:
• v březnu jsme realizovali kompletní výměnu podlahy v prostorách denní místnosti,
• v dubnu jsme uspořádali vernisáž obrázků dětí ze ZŠ Hošťálková na téma „Kytice,
kytky, kytičky“. Obrázky zpříjemnily prostory chodby Denního stacionáře pro
seniory,
• v květnu jsme s dětmi z téže základní školy oslavili Den matek,
• počátkem června jsme uspořádali tradiční poutní zájezd na Svatý Hostýn,
tentokrát se sv. Janem Maria Vianneyem. Zúčastnilo se ho 85 seniorů, 6 pracovníků
Charity Vsetín a jeden dobrovolník,
• v září jsme zorganizovali druhý poutní zájezd, a to do Křtin u Brna, sešlo se 34
poutníků včetně čtyř pracovníků Charity a P. Jiřího Reka,
• 29. září, při příležitosti Dne Charit proběhl v našem zařízení den otevřených dveří,
• v říjnu se konala druhá vernisáž obrázků. na téma: „To byla naša stará pec“, které
pro nás malovaly děti ze ZŠ Vsetín Integra,
• 11. listopadu jsme ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín
a SPKP Vsetín uspořádali již 7. ročník akce Den seniorů – tentokrát v country stylu
s country kapelou Gympleři. Tato akce je určena široké veřejnosti, zejména z řad
seniorů v našem městě. V loňském roce se jí zúčastnilo přes 100 návštěvníků
napříč generacemi,
• 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. Součástí prezentace byla i možnost pořídit
si drobný dárek a přispět tak na nákup materiálu pro aktivizační činnosti v naší
službě. Největší odměnou je však dobrý pocit, že naše výrobky jsou k radosti i
užitku.

Celkový počet US
účastnících se aktivity
(počet kontaktů)

Aktivita

Videoklub
Prezentace výrobků

1

Kromě jmenovaných aktivit jsme v průběhu celého roku realizovali pravidelný
měsíční program Denního stacionáře pro seniory, jehož součástí je pravidelné
cvičení, kulturní program, tvoření, besedy s hosty, trénování paměti, biblická hodina,
drobné činnosti a další aktivity.
Výčet jednotlivých aktivit včetně jejich četnosti a návštěvnosti je uveden v následující tabulce:
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Mnohé aktivity Denního stacionáře pro seniory bylo možné uskutečnit díky ochotné
a pravidelné pomoci našich dobrovolníků. Všem dobrovolníkům, kteří nám věnovali
svůj čas, své dovednosti a především laskavé a otevřené srdce děkujeme a velmi si
vážíme jejich práce.
Hospodaření a financování firmy:
Hospodaření Denního
stacionáře 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
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Rok 2010
Kč
1 282 705
264 065
585 000
370 000
63 640
1 332 916
285 769
1 024 799
22 348
-50 211

Rok 2009
Kč
1 648 533
303 738
995 000
310 000
39 795
1 418 856
369 331
1 006 438
43 087
+229 677
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO:

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,

Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:

Jana Flachsová, DiS.
Sychrov 53, 755 01 Vsetín
571 429 817
zrnko@vsetin.charita.cz
1 vedoucí; 1 sociální pracovník; 4
pracovníci v sociálních službách
Provoz:
pondělí – čtvrtek
12:00 – 18:00
Dobrovolníci: 10

Okamžitá kapacita služby je 15 osob.

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.
Služby Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež byly financovány ze zdrojů
Ministerstva práce a sociálních věcí, města Vsetín a Nadace Česká spořitelna. Od
1. 10. 2009 služby pro děti od 15 – 18 let jsou 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.“
Hlavní aktivity:
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 domácí přípravy do
školy,
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,
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Akce pro veřejnost
• Díky finanční podpoře Města Vsetín jsme v roce 2010 realizovali v rámci Malých
grantů města Vsetín již poněkolikáté projekt určený pro širokou veřejnost, a to
pod názvem „Žijeme na jedné planetě“.
Jeho součástí byly následující akce:
• Dne 8. 4. 2010 u příležitosti Mezinárodního dne Romů proběhla v Domě kultury
akce přibližující život a kulturu Romů. Akce se účastnilo více než 350 diváků
a účinkujících.
• Ve vestibulu Kina Vatra od 6. 4. do 30. 4. 2010 probíhala „Výstava dětských prací
a prezentace zařízení NZDM Zrnko“.
• Ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou proběhly v září dvě besedy,
a to s Mgr. Evou Dohnalovou na téma „Jak se žije cizincům v ČR“ a s Mgr. Pavlem
Horákem na téma „Holocaust & Antisemitismus“.
• Na konci září, a to 21. 9. proběhl v NZDM Den otevřených dveří, kde se zájemci
mohli seznámit se službami, které nabízíme našim uživatelům a zapojit se do
připravených aktivit na laně či v klubovně.
Jedinečné okamžiky z NZDM Zrnko:
• POPRVÉ jsme získali veřejné ocenění naší práce, a to 2. místo v Ceně kvality
v sociální péči v kategorii Poskytovatel sociálních služeb pro děti,
• POPRVÉ se nám podařilo sestavit fotbalový tým, který reprezentoval 17. 4. naši
organizaci na turnaji NZDM ZK ve Zlíně,
• POPRVÉ jsme v září dosáhli relativně dostatečného počtu pracovníků, abychom
se mohli více individuálně věnovat našim uživatelům, především těm mladším,
• POPRVÉ jsme uspořádali víkendový pobyt pro naše uživatele,
• POPRVÉ jsme uživatelům nabídli fotografickou dílnu. Z nejpovedenějších
fotografií byla uspořádaná výstava v Kině Vatra,

Charita Vsetín
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Co nás potěšilo:
• pro naše uživatele jsme mohli uspořádat několik zajímavých turnajů (např.
v ping-pongu, stolních hrách, fotbalu atd.),
• naše taneční skupina RC - style získala 1. místo v soutěži ZLÍN TALENT, která
proběhla 22. srpna,
• díky finanční podpoře Nadace České spořitelny, jsme mohli s uživateli uspořádat
několik zajímavých akcí:
• poznávací výlety (ZOO Lešná; Aquapark Frenštát pod Radhoštěm;
Archeoskanzen Modrá; Hrad Brumov; Zřícenina Lukov),
• ježdění na koních,
• lezení po skalách, na umělé stěně,
• plavání na krytém bazénu,
• dva víkendové pobyty,
• zapojili jsme se do organizace společné akce všech NZDM Zlínského kraje pod
názvem TURNÉ PRO NÍZKOPRAHY, která proběhla 22. října,
• uspořádali jsme několik preventivních besed, které uživatele zaujaly. (např. Co
můžu chytit v zimě, aneb častá onemocnění; k čemu je nám škola a druhy škol;
Jak přežít léto bez úhony),
• naši uživatelé si sami pro ostatní připravili kolem 20 různých aktivit (her, soutěží,
divadlo, vyrábění atd.).

Hospodaření a financování služby:

Kvantifikace projektu:

Individuální projekt

Typ sociální služby

Ukazatel

Nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež HS 60

uživatel

43

kontakt

2 576

intervence

Ukazatel

Nízkoprahové zařízení pro uživatel
děti a mládež HS 170
kontakt
intervence
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Hospodaření služby NZDM
Zrnko (HS 60,155,160)

Rok 2010
Kč

Rok 2009
Kč

Výnosy celkem

856 026

1 219 300

• dotace MPSV

475 000

678 000

• dotace Město Vsetín

115 000

420 000

• dotace MŠMT

0

55 000

• ostatní příjmy

266 026

66 300

Náklady celkem

1 179 202

1 332 072

• nákupy a služby

373 659

312 712

• osobní náklady

800 829

1 015 830

• ostatní náklady

4 714

3 530

-323 176

-112 772

Rok 2010
Kč

Rok 2009
Kč

• Výnosy celkem

690 369

173 584

• příjmy ze služeb

690 347

173 581

21

3

676 238

147 752

• nákupy a služby

90 555

17 337

• osobní náklady

583 174

130 222

• ostatní náklady

2 509

193

+14 131

+25 832

Hospodářský výsledek

Hospodaření střediska NZDM
ZRNKO - HS 170

Počet

923

ostatní příjmy

Projekt „Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“, reg. číslo:
CZ1.04/3.1.00/05.00026
Typ sociální služby

Středisko 925160 bylo zřízeno z důvodu vyúčtování projektu „Spolu to zvládneme“,
dotovaného MŠMT, který proběhl v roce 2009.

Počet
27

Náklady celkem

Hospodářský výsledek

974
581
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Sociálně-právní ochrana dětí

Terénní programy:

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 sociálněprávní
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.

Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Lenka Obrodovská, DiS.
Sychrov 53, 755 01 Vsetín
571 429 817, 731 046 638
terenniprogramy@vsetin.charita.cz

Pracovníci:

pracovník v sociálních službách (zdravotně-sociální pomocník),
sociální pracovník
kancelář: pondělí – pátek od 7:00 – 9:00 hodin

Provoz:

Posláním Terénních programů je aktivní vyhledávání osob, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, navázat s nimi vztah,
nabídnout podporu a odbornou pomoc, usilovat o pozitivní změnu v jejich způsobu
života a vytvářet podmínky pro sociální začlenění.
Služba je poskytována bez omezení věku a je určena etnickým menšinám, osobám
žijícím v sociálně vyloučených komunitách, rodinám s dětmi a osobám, které vedou
rizikový způsob života nebo těm, kteří jsou tímto způsobem života ohroženi.
Služby Terénních programů jsou bezplatné a jsou poskytovány v přirozeném
prostředí uživatelů sociálních služeb.
V roce 2010 jsme zrealizovali tyto osvětové
a preventivní besedy:
• Jak se oblékat v zimě
• Co všechno na nás může špatně působit?
• Jak přežít léto bez úhony
• K čemu je nám škola + druhy škol
• Co můžu chytit v zimě, aneb častá onemocnění
Také jsme vytvořili informační letáky
pro uživatele našich služeb:
• Druhy pojišťoven
• Kouření
• Zdravé zuby
Typ sociální služby

Ukazatel
Uživatel

Terénní programy
(od 1. 1. – 31.12.)

Kontakt – uživatelé,
zájemci
Kontakt – instituce

28
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Počet
47
1 705
369
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CAMINO Centrum sociální rehabilitace:

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření služby
Terénní programy

Rok 2010
Kč

Rok 2009
Kč

Výnosy celkem

257 500

286 000

• dotace Město Vsetín

100 000

85 800

0

200 000

• ostatní příjmy

157 500

200

Náklady celkem

411 790

286 000

• nákupy a služby

101 263

71 714

• osobní náklady

309 970

214 286

• ostatní náklady

557

0

-154 290

0

• dotace Úřad vlády

Hospodářský výsledek

Co se nám v loňském roce podařilo:
• zrealizovat akci pro děti z terénu,
• uskutečnit Taneční soutěž pro děti
a mládež, pravidelná supervize pro
pracovníky se supervizorkou Mgr.
Martinou Langerovou,
• účast na Odborných kolegiích – Romská
komunita a také na Pracovní skupině –
Etnické menšiny v rámci komunitního
plánování sociálních služeb Vsetínska.

Mgr. Markéta Polášková
MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetín
571 420 763, 733 283 636
camino@vsetin.charita.cz
dva sociální pracovníci, jeden pracovník v sociálních službách

Provoz:
Terénní služba:

ambulantní služba: v pracovní dny od 10.00 do 14.00 hodin
v pracovní dny od 8.00 do 10.00 hodin

Služba je určena lidem s dlouhodobým duševním onemocněním od 18 do 64 let.
Naše klienty podporujeme při překonávání překážek, s nimiž se setkávají v různých
oblastech svého života s nemocí – od práce, učení a bydlení, přes trávení volného času,
až po péči o sebe a své zdraví.
Víme, že to, co je pro zdravého člověka běžné a zvládnutelné (nákup, setkání s přáteli,
organizace denních aktivit, každodenní péče o svůj vzhled…) je pro člověka s duševním
onemocněním často náročné a někdy bez pomoci nemožné.
Služba je poskytována zdarma.
Ambulantní služba
Probíhá v Centru sociální rehabilitace podle pravidelného programu, který je
k nahlédnutí například na našich webových stránkách.
• Individuální schůzky
Klienti se setkávají na individuálních schůzkách se svým klíčovým pracovníkem, který
jim pomáhá v řešení nejrůznějších osobních záležitostí.
• Skupinové aktivity
Smyslem aktivit nabízených v Centru je vytvoření příznivého prostředí, kde se budou
klienti cítit dobře a kam nebudou mít obavu přijít; prostředí, v němž mohou obnovovat
a rozvíjet své kontakty s druhými lidmi, které jsou v důsledku nemoci často zpřetrhány,
rozvíjet schopnost organizovat a plánovat běžné činnosti, které nemoc často oslabí,
zvládat zátěžové situace a v neposlední řadě posilovat své soustředění, paměť, vůli,
vytrvalost či zlepšovat sociální dovednosti, které nemoc negativně ovlivňuje.
Nabízené programy:
• kreativní dílna (slouží ke zdokonalování a obnovování dovedností jako je šití, žehlení,
práce s pilkou, dřevem, učíme se pletení košíků apod., procvičujeme tím jemnou motoriku
a získáváme nové nápady pro smysluplné využití času.Vznikají zde nejrůznější výrobky, které
přináší užitek a potěšení klientům, jejich blízkým a také těm, kteří naši činnost podporují),

Služba Terénní programy byla
k 31. 12. 2010 zrušena.
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Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
e-mail:
Pracovníci:
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• angličtina (je prostředkem ke zdokonalování paměti, soustředění, logického
uvažování a upevňováním vůle a vytrvalosti, apod),
• sportovní aktivity např. ping-pong, jóga, plavání (jsou prostředkem k relaxaci,
vytvoření zdravých životních návyků, tréninkem jemné i hrubé motoriky a udržení
fyzické kondice),
• fakultativní činnosti, např. návštěva kavárny, bowling, výlet (učíme se překonávat
obavy z návštěvy veřejných míst, setkání s cizími lidmi, nového prostředí,
zlepšujeme své sociální dovednost).
Terénní služba
Pomáhá klientům s řešením nejrůznějších záležitostí v běžném prostředí (můžeme
přijet za klientem domů, doprovodit jej při jednání na úřadě či k lékaři nebo pomoci
s nákupem potřebných věcí, pokud by to sám nezvládl).
Cíl služby
Naším cílem je zvýšení či udržení kvality života, samostatnosti, soběstačnosti
a nezávislosti klientů služby. Při poskytování služby respektujeme přání a potřeby
našich klientů i jejich schopnosti a omezení.
Co se nám za uplynulé období podařilo:
• v uplynulém roce nám přibylo 19 nových klientů,
• kromě běžného programu jsme uskutečnili také turistický výlet na Pulčiny,
cyklovýlet na Hovězí, navštívili jsme výstavu obrazů Lady Urbanové, zúčastnili se
ping-pongového turnaje ve spřátelené organizaci Iskérka o.s. v Rožnově a vyrazili
jsme na posezení do kavárny,
• uskutečnili jsme 4 komunitní setkání – společné setkání klientů, pracovníků
a dobrovolníků, kde se společně projednávají záležitosti související s Caminem
a fungováním služby,
• v únoru jsme se díky vstřícnému postoji města Vsetín přestěhovali do nových,
za tímto účelem zrekonstruovaných prostor na Sychrově, které lépe odpovídají
potřebám služby. Slavnostní otevření se uskutečnilo v březnu za účasti představitelů
města Vsetína, Zlínského kraje, zástupců dalších organizací a veřejnosti,
• prostory se nám posléze díky prostředkům z Tříkrálové sbírky a Nadaci DKS podařilo
vybavit také kuchyňským koutem, který využíváme k nácviku vaření s klienty,
• v září jsme uspořádali osvětovou a destigmatizační akci pro veřejnost „Dny
duševního zdraví Vsetín 2010“. Připojili jsme se tak k celorepublikové akci na
podporu duševního zdraví, která probíhá každoročně. V rámci této akce jsme ve
spolupráci s kinem Vatra promítali pro veřejnost film Mary a Max, uspořádali jsme
Den otevřených dveří v Caminu a také besedu s psychiatričkou MUDr. Lenkou
Šebelovou, která se setkala s velkým ohlasem. Pro klienty jsme pak uspořádali
Turnaj v ping-pongu, na který jsme pozvali také klienty a pracovníky ze spřátelených
organizací (Iskérka o.s. a Amika Charity Valašské Meziříčí).

Typ sociální služby

Ukazatel

Počet

Centrum sociální
rehabilitace

Uživatelé

22

Zájemci

30

CAMINO

Intervence
Kontakty

1 218
967

Hospodaření a financování služby:
Projekt: „Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“, reg. číslo
CZ/1.04/3.1.00/05.00026.
Hospodaření služby
CAMINO

Rok 2010
Kč

Rok 2009
Kč

Výnosy celkem

1 132 295

287 239

1 068 746

267 232

3 000

0

• ostatní příjmy

60 549

20 007

Náklady celkem

1 125 290

295 803

• nákupy a služby

357 825

108 148

• osobní náklady

763 767

187 377

• ostatní náklady

3 698

278

+ 7 005

- 8 564

• dotace EU projekty
• dotace Město Vsetín

Hospodářský výsledek

Děkujeme vám všem, kteří jste nás v naší činnosti v uplynulém roce podpořili.
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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
Partner 1:
Partner 2:
Partner 3:
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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
V roce 2010 zahájila a realizovala Charita Vsetín dva běhy rekvalifikačního kurzu
„Pomocné a úklidové práce“ pro osoby se zdravotním postižením
V závěru roku 2010 zahájila Charita Vsetín realizaci rekvalifikačního kurzu ve
spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně.
Financování:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Charita Vsetín
Univerzita Palackého v Olomouci
Pegagogická fakulta, Ústav speciálněpedagogických studií
Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně
Fakulta zdravotnictva
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Tříkrálová sbírka:

Využití finančních prostředků z TKS 2010

Asistent Tříkrálové sbírky: Lenka Vašků
Výtěžek tříkrálové sbírky 2010 v Kč
Valašská Senice

9 455

Francova Lhota

50 489

Střelná

28 069

Horní Lideč

55 098

Lidečko

80 108

Lužná

14 013

Pozděchov

16 605

Valašská Polanka

36 505

Seninka

5 418

Ústí

4 396

Liptál

22 524

Lhota u Vsetína

17 204

Hošťálková

35 143

Kateřinice

18 168

Ratiboř

28 248

Jablůnka

26 776

Pržno

15 288

Mikulůvka

7 590

Oznice

7 780

Růžďka

10 554

Prlov

Peníze byly použity na přímou pomoc
rodinám a jednotlivcům v tíživé sociální
situaci, na zahraniční humanitární
projekty na Ukrajině, k zakoupení
elektrických
polohovacích
lůžek
a chodítek do charitní půjčovny
kompenzačních pomůcek, k zakoupení
pomůcek Diakonii Vsetín a starších
automobilů pro Osobní asistenční
službu a Ošetřovatelskou službu Charity
Vsetín.

Osobní automobil pro ošetřovatelskou službu.

67 000

Osobní automobil pro osobní asistenční službu.

70 000

Humanitární projekt Dětský domov Bortniky.

10 000

Cvičná kuchyň - dobrý start k samostatnosti pro
službu sociální rehabilitace pro lidi s dlouhodobým
duševním onemocněním CAMINO.

20 000

Podpora nově vznikajícího domova se zvláštním
režimem pro seniory Vsetín Jabloňová.

30 000

Pomoc pro Haiti - Projekt ACHO.

10 000

4 jízdní kola pro pečovatelskou službu.

33 000

Humanitární projekt na Ukrajině - Sociální centrum
Lopatyn.

10 000

Přímá sociální výpomoc rodinám a jednotlivcům
v tíživé životní situaci.

86 000

Dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek.

20 976

Zefektivnění práce pracovníků nově vzniklé služby
Terénní programy.

36 000

Zbylá finanční částka byla použita ACHO Olomouc
pro účely financování zahraničních humanitárních
projektů

282 714

9 424

Vsetín

176 835

Celkem

675 690
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Tříkrálová sbírka proběhla úspěšně ve 22
obcích, poprvé se zúčastnila obec Prlov.

Finanční částka
v Kč
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Postní dobu pro katolické věřící opět obohatila možnost návratu k starobylé postní
tradici – almužně.
Tato dobrovolná duchovní formace věřících se koná již od roku 2009 z pověření
České biskupské konference.
Obec

vybráno

1.

Francova Lhota

13 250,-

2.

Střelná

5 748,-

3.

Lidečko

26 182,-

4.

Valašská Polanka

5.

Vsetín

6.

Pozděchov

6 105,27 487,2 807,-

7.

Hošťálková

2 850,-

8.

Růžďka

3 209,-

9.

Pržno

3 966,-

Celkem

91 604,-

Výtěžek byl v roce 2010 použit na tyto záměry:
Pomoc rodinám s dětmi: 60 684,- Kč
Podpora pastorační činnosti ve farnostech: 30 920,- Kč
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Hospodaření Charity Vsetín celkem:

Dotace celkem
• MPSV ČR
• Krajský úřad Zlín
• Město Vsetín
• Úřad práce
• Úřad vlády
• MŠMT ČR
Příjmy z činnosti
• zdravotní pojišťovny
• platby uživatelů
• služby prevence (IPZK)
• dárci, sponzoři, TKS
• ostatní příjmy
PŘÍJMY CELKEM

Rok 2010
Kč
7 442 152
4 702 000
419 000
2 273 152
48 000
0
0
7 331 651
2 020 697
2 518 983
1 783 158
680 095
328 718
14 773 803

Rok 2009
Kč
8 420 452
4 905 000
730 000
2 530 452
0
200 000
55 000
5 149 443
1 694 658
2 427 913
440 814
270 981
315 077
13 569 895

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

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

3 482 386
444 618
287 866
118 741
267 067
467 984
369 132
54 077
22 994
146 105
228 307
282 550
41 286
201 280
325 166
165 702
59 511
9 688 272
7 402 135
2 219 005
3 360
13 170 658
+ 399 237

Hospodaření Charity Vsetín
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Hospodaření Charity Vsetín za rok 2010 skončilo ztrátou ve výši 368 615,-Kč., přičemž
z hlavní činnosti byla ztráta ve výši 523 008,-- Kč a z hospodářské činnosti byl zisk ve
výši 154 393,- Kč.
Služby, u kterých byl záporný výsledek hospodaření, byly finančně podpořeny
z vlastních tržeb Charity Vsetín za poskytované služby a rezervou roku 2009.
Charita Vsetín je účetní jednotka, která vede účetnictví v souladu se zákonem
č.563/1991 Sb. o účetnictví a v souladu s platnými směrnicemi MF ČR.

Charita Vsetín
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Výrok auditora

Mám-li dávat, musím čerpat.
Přeji všem, zvláště pracovníkům Charity, aby se jim podařilo nalézt
jediný Zdroj síly a lásky, který je nevyčerpatelný.
Společně s Matkou Terezou můžeme říci:
„Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více
z té, kterou daruje.“

Věra Dulavová, ředitelka Charity Vsetín
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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:

563344 851/0100
KB Vsetín
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