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Slovo na úvod:
Váení pøátelé, dárci a pøíznivci charity,
pøedkládáme vám malé ohlédnutí za loòským rokem, které shrnujeme ve výroèní zprávì
Charity Vsetín za rok 2007.
Nejprve bych chtìla podìkovat tìm, kteøí se podíleli na spoleèném budování charitního díla,
vem, kteøí nám projevili dùvìru.
Dìkuji tímto pøedevím vem pracovníkùm za obìtavou celoroèní práci, charitní radì, revizní
komisi a dobrovolníkùm, kteøí jsou pro realizaci pomoci potøebným nepostradatelní.
Za vytvoøení finanèního zázemí dìkuji vem poskytovatelùm dotací, sponzorùm a dárcùm.
V neposlední øadì dìkuji knìím za duchovní podporu nás i naich uivatelù. Upøímné
podìkování náleí také vem pøíznivcùm charity!
Uplynulý rok byl pro nai organizaci rokem plným zmìn a také dalího rozvoje sociálních
slueb.
Získali jsme Cenu kvality v sociální péèi v kategorii nejlepí poskytovatel slueb pro seniory Osobní asistenèní sluba 2. místo, Denní stacionáø pro seniory 3. místo.
Naplnili jsem literu zákona o sociálních slubách a zaregistrovali jsme vechny nae sluby,
zamìstnanci dostali monost získat odbornost pro výkon svého povolání a uivatelé jistotu,
e si pro svou pomoc vybrali profesionály, kteøí nemohou a ani nechtìjí ustrnout
na dosaeném, ale usilují o stálý rùst a zvyování kvality poskytovaných slueb.
Díky spolupráci s firmou KOMPAKT s.r.o., doporuèení tehdejího starosty mìsta Vsetína
Jiøího Èunka a pøízni sponzorù naeho regionu jsme v rámci projektu Sociální automobil
získali pro Denní stacionáø pro seniory ve Vsetínì tzv. sociální automobil zn. RENAULT
KANGOO do estiletého pronájmu.
V loòském roce probìhly v naí organizaci zásadní zmìny.
V bøeznu 2007 nastala zmìna na postu statutárního zástupce, kdy se øeditelka Charity Vsetín
stala starostkou mìsta. Do výsledku výbìrového øízení byla statutárním zástupcem
jmenována Pavlína Lanhotská, která vykonávala i funkci vrchní sestry Charity Vsetín
a úspìnì ji pøivedla k ji zmínìnému zaregistrování vech provozovaných sociálních slueb.
Z vyhláeného výbìrového øízení vzela nová øeditelka Charity Vsetín, Vìra Dulavová, která
do té doby pracovala ve vsetínské nemocnici na pozici vrchní sestry neurologického oddìlení.
Odchodem na mateøskou dovolenou nastaly zmìny ve vedoucích pozicích Osobní asistenèní
sluby, Denního stacionáøe pro seniory ve Vsetínì a projektového manaera.
Charitní peèovatelskou slubu v Brumovì-Bylnici a Denní stacionáø
pro seniory v Brumovì-Bylnici jsme nastavili a stabilizovali tak,
e po vzájemné dohodì jsme k 31. 12. 2007 pøistoupili k jejímu
oddìlení od Charity Vsetín a pøevedení vech práv a závazkù
na Charitu Valaské Klobouky.
Vìra Dulavová
øeditelka
Charita
Èeská republika

Charita Vsetín

Výroèní zpráva 2007

1

Podìkování:
Citát:
Bùh pouívá obyèejných lidí
k uskuteènìní neobyèejných vìcí.
Nae upøímné podìkování patøí vám vem, kteøí jste v roce 2007 podpoøili èinnost Charity
Vsetín finanèní i vìcnou podporou. Bez Vaí pomoci bychom nemohli naplòovat poslání
charity - pomáhat potøebným.
Hlavní finanèní podporu nám poskytli:
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR, Zlínský kraj, Mìstský úøad ve Vsetínì, Mìstský úøad
Brumov-Bylnice, Ministerstvo kolství ÈR, Úøad práce ve Vsetínì, Zdravotní pojiovny,
NROS, ESF
ÚØAD PRÁCE
Mìsto Vsetín

Ná upøímný dík patøí také spolupracujícím organizacím, institucím, církvím, a nestátním
neziskovým organizacím:
Agentura podporovaného zamìstnávání, ÈSAD a.s.Vsetín, Dolní sbor ÈCE Vsetín, DK Vsetín,
CHKO Bílé Karpaty, Kosenka Valaské Klobouky, Køesanská spoleènost ELIM , Klub dùchodcù
Brumov-Bylnice, Kulturní dùm Brumov-Bylnice, LDN Vsetín, Masarykova veøejná knihovna
Vsetín, Mateøská kola Trávníky, M Brumov-Bylnice, Mateøské centrum Sluníèko, Mìsto
Brumov-Bylnice, Mìstský úøad ve Vsetínì, Muzeum Brumov-Bylnice, Nadìje poboèka Vsetín,
Nae Valasko, Nemocnice Vsetín, NCO NZO Brno, OÚ Francova Lhota, OÚ Horní Lideè, OÚ
Hoálková, OÚ Jablùnka, OÚ Kateøinice, OÚ Leskovec, OÚ Lideèko, OÚ Luná, OÚ Prno, OÚ
Ratiboø, OÚ Rùïka, OÚ Støelná, OÚ Valaská Polanka, OÚ Valaská Senice, Poradna pro eny
a dívky Ronov p. R., Pedikúra - Volková, øímskokatolická (dále jen ØK) farnost BrumovBylnice, ØK farnost Francova Lhota, ØK farnost Hoálková, ØK farnost Lideèko, ØK farnost
Valaská Polanka, ØK farnost Vsetín, Salesiánské sdruení Dona Bosca Vsetín, Z pøi Dìtském
domovì Liptál, M a Z Turkmenská, Spoleènost pro komunitní práci o.p.s. Vsetín, Stacionáø Luh, Støední a Vyí odborná kola zdravotnická Vsetín, Støední odborná kola, Støední
odborné uèilitì a Odborné uèilitì Vsetín, Svaz skautù a skautek ÈR Vsetín, TM Stav, s. r. o.,
Vsetínské noviny, VO Caritas Olomouc, Základní kola - Luh, Základní kola - Rybníky,
Základní kola - Trávníky, Základní kola - Sychrov, Základní kola INTEGRA, Zdravotní ústav
ve Zlínì - pracovitì Vsetín, Z Brumov-Bylnice, ZU Valaské Klobouky, Z Horní Lideè,
Muzeum romské kultury v Brnì, DROM Brno.
Naši nepostradatelní dárci:
p. Barèák, o. dìkan Waldemar Grieger, pí. Dvoøáèková, pí. Fridrichová, pí. Jiøina Holeèková,
Indet safety systems a.s., ing. Kotík, JUDr. Lubomír Gajduek, pí. Kasperlíková,
pí. Anna Kladòáková, pí. Ludmila Klvánková, pí. Marie Kostruhová, p. Michal Køenek, MUDr.
Goldefusová, pí. Obrodovská, pøíznivci z øímskokatolické farnosti Vsetín, øímskokatolická
farnost Malenovice, pí. imarová, pí. krobáková, pí. Trochtová, p. Tùma, pí. Valová, Tomá
Divák Valware.
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Poslání charity:
Charita Vsetín vznikla jako úèelové zaøízení øímskokatolické církve, je církevní právnickou
osobou podle zákona è.3/2002 Sb., evidovaná v Rejstøíku církevních právnických osob MK ÈR.
Charita Vsetín jako souèást Arcidiecézní charity Olomouc patøí ke sdruení Charita Èeská
republika. Ta je èlenem celosvìtové organizace Caritas Internationalis.
Ze stanov Arcidiecézní charity Olomouc vychází poslání charity:
Charita, jako milosrdná láska, je naplòování Kristovy výzvy vyhledávat potøebné a
pomáhat blinímu v nouzi.
Tím charita svìdèí o rovnosti vech lidí a jedineèné hodnotì kadého èlovìka. Sdruuje
dobrovolné i profesionální pracovníky, kteøí podle svého nejlepího vìdomí pracují,
aby zmírnili nepøíznivou situaci osamocených a sociálnì slabých spoluobèanù. Garantujeme
rovný pøístup ke vem uivatelùm naich slueb.
Charita Vsetín byla zøízena ji v roce 1992, je oblastní charitou, která provozuje svoji èinnost
ve Vsetínì a pøilehlých obcích do 20 km. Vichni pracovníci usilují o profesionální pøístup
kvalitní sluby, ale nezapomínají pøitom na jedineènost kadého èlovìka, na jeho svobodné
rozhodování a dùstojnost.

Charita
Èeská republika

Charita Vsetín
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Základní údaje o Charitì Vsetín:
Sídlo organizace:

Charita Vsetín
Horní námìstí è.135, Vsetín, PSÈ: 755 01

Telefon a fax:
E-mail:
Web:

øeditelství: 571 411 709
vsetin@caritas.cz
www.vsetin.caritas.cz

Statutární zástupce:

Kvìtoslava Othová do 29. 2. 2007
Pavlína Lanhotská 1. 3. 2007 - 30. 6. 2007
Vìra Dulavová od 1. 7. 2007

IÈO/DIÈ:

44740778 / CZ  44 74 07 78

Bankovní spojení:

KB Vsetín, è.ú. 56 33 44-851/0100

Registrace u MK ÈR:

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

Trvání èinnosti:

od 1. 7. 1992

Území pùsobnost:

Mìsto Vsetín a pøilehlé obce : Brumov-Bylnice, Bystøièka,
Francova Lhota, Horní Lideè, Hoálková, Jablùnka, Janová,
Kateøinice, Laènov, Leskovec, Lhota u Vsetína, Lideèko, Liptál,
Luná, Mikulùvka, Oznice, Pozdìchov, Prlov, Prno, Ratiboø,
Rùïka, Seninka, Støelná, Ústí u Vsetína, Valaská Polanka,
Valaská Senice

Rada Charity Vsetín:

Jiøí Èunek do 11.7.2007
MUDr. Daniel Bìlov
Aneka Bambuchová
Mgr. Alena Beková
Vìra Dulavová do 30.6.2007
PharmDr. Monika Mindlová do 11.7.2007
Jaroslava Scharfová
Ing. Vìra Pelcová
Marie Kubíková
Antonín Hradil

Revizní komise:

Marie Burgetová
Alena Zetková
Nadìda Pavelková
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Organizaèní struktura Charity Vsetín v roce 2007:
Øeditelka
Charity Vsetín

Rada
Charity Vsetín

Revizní
komise

Ekonomický úsek

Charitní oetøovatelská sluba

Charitní peèovatelská sluba -Vsetín

Charitní peèovatelská
sluba  Brumov - Bylnice

Denní stacionáø pro seniory - Vsetín

Denní stacionáø pro seniory - Brumov - Bylnice

Osobní asistenèní sluba

Centrum pro romské matky a dìti, pozdìji
ZRNKO-nízkoprahové zaøízení pro dìti a mláde

Projekty podpoøené Evropskou unií

Humanitární èinnost, Tøíkrálová sbírka

Údrba budov

Charita
Èeská republika

Charita Vsetín
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Charitní oetøovatelská sluba:
Vrchní sestra:
Adresa:
Telefon:
e-mail:
Pracovníci:
Provoz:

Pavlína Lanhotská
Horní námìstí è.135, Vsetín
571 414 025, 604 437 921
chops.vsetin@caritas.cz
6 zdravotních sester
nepøetritý, 7 dní v týdnu po celý rok

Charitní oetøovatelská sluba (dále jen CHOS) zprostøedkovává klientùm odbornou
zdravotní péèi.
Domácí péèe je významnou souèástí systému zdravotní péèe, protoe umoòuje lidem, kteøí
potøebují kadodenní sesterské intervence, absolvovat léèbu v domácím prostøedí.
Nai péèi poskytujeme klientùm seniorského vìku, chronicky nemocným, spoluobèanùm
po úrazech, operacích, klientùm se sníenou schopností mobility a sobìstaènosti, nemocným
proputìným z nemocnice a klientùm v terminálním stádiu ivota.
Odbornou oetøovatelskou péèi poskytují kvalifikované, registrované zdravotní sestry
s poadovaným vzdìláním a praxí na základì indikace praktického lékaøe.
Péèe je plnì hrazena z veøejného zdravotního pojitìní klienta.
Tým sester CHOS je èlenem Èeské asociace sester.
Co se nám v roce 2007 podaøilo
• Støedisko charitní oetøovatelské sluby umonilo v tomto roce odbornou praxi
studentùm Støední a Vyí odborné koly Vsetín a studentùm V (Univerzita Palackého
Olomouc, Slezská Univerzita Opava, Univerzita Brno).
• V roce 2007 se prùbìnì vechny zdravotní sestry vzdìlávaly v rámci modulových studií
celoivotního vzdìlávání.
• Úèast na projektu Komunitního plánování sociálních slueb mìsta Vsetín.
Nejèastìjí výkony
• Komplexní oetøovatelská péèe
• Monitoring fyziologických funkcí
• Pøíprava a podávání lékù
• Aplikace injekcí
• Odbìr krve a jiného biologického materiálu
• Zácvik pacienta a rodin. pøísluníkù pøi aplikaci inzulínu
• Oetøení pooperaèních ran, dekubitù, bércových vøedù
• Pohybová aktivizace
• Nácvik sobìstaènosti
• Oetøování chronicky nemocných
• Oetøení stomií, katetrù
• Zajitìní výivy sondou
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Poèet ošetøovaných
klientù v r. 2007
110

Vsetín
84

Hospodaøení støediska v Kè
Charitní oetøovatelská sluba

Jiné obce
26

Pøíjmy celkem
1 184 443

Poèet návštìv
5 412

Výdaje celkem
1 451 454

Poèet úkonù
7 433

HV
-267 011

Charitní peèovatelská sluba - Vsetín:
Vedoucí :
Provozní vedoucí:
E-mail:
Pracovníci :
Provoz :

Pavlína Lanhotská
Boena Czudková - úsek terénní péèe - tel.: 571 414 025
Miroslava Fojtová - úsek DPS a rozvoz obìdù - tel.: 571 420 677
chps.vsetin@caritas.cz, dps.vsetin@caritas.cz
peèovatelky - 13, sociální pracovník - 1, uklízeèka - 1
nepøetritý provoz po dobu celého kalendáøního roku

Charitní peèovatelská sluba (dále jen CHPS) je terénní sluba poskytovaná osobám
se sníenou samostatností a sobìstaèností z dùvodu vìku, chronického onemocnìní
nebo zdravotního postiení. Sluba se poskytuje v domácím prostøedí uivatele.
Cílem této sluby je na prvním místì udrení uivatele v jeho sociálním prostøedí, zachování
jeho vlastního ivotního stylu, sobìstaènosti a aktivity. Neménì dùleitým cílem je zabránìní
vzniku sociálního vylouèení, zlepení tíivé sociální situace a dùstojné proití stáøí. Souèasnì
je tato sluba nemalou pomocí peèujícím rodinám.
Uivatel se podílí na úhradì peèovatelské sluby na základì uzavøené smlouvy a platné výe
úhrad za poskytované sluby Charity Vsetín.
Pracovní tým CHPS je èlenem Èeské asociace peèovatelské sluby.
Podstatu sluby vystihuje jedno z mnoha vyjádøení naich uivatelù:
Vás jsem pøijala do rodiny, jste ti, ke komu mám dùvìru, od koho cítím lásku a pøijetí.
Za rok 2007 si ceníme zejména tìchto skuteèností:
• V dubnu se nám podaøilo umonit obyvatelùm Domu s peèovatelskou slubou
Pod ambokou 253 vyuívání jídelny ke spoleènému stravování v pøíjemném
prostøedí. V odpoledních hodinách mohou tyto prostory slouit k rùzným
spoleèenským aktivitám.
• Zajistili jsme finanèní prostøedky na nákup nových termojídlonosièù a myèky
na nádobí, co výraznì pøispìlo ke zkvalitnìní sluby rozvozu obìdù, zejména
dodrení poadované teploty stravy. Zájem o tuto slubu neustále narùstá.

Charita
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•
•

•
•

Zajistili jsme také finanèní prostøedky na vybavení pracovníkù v terénu pracovními
odìvy a novými jízdními koly.
6 pracovníkù Charitní peèovatelské sluby se zapojilo do projektu Chceme vìdìt
víc, abychom lépe pomáhali druhým, který byl urèen pro pracovníky v sociálních
slubách k získání potøebné kvalifikace podle zákona o sociálních slubách
è. 108/2006 Sb.
Tým pracovníkù Charitní peèovatelské sluby se aktivnì podílel v prùbìhu celého
roku na dotváøení a aktualizaci metodiky Charitní peèovatelské sluby.
Úèast na projektu Komunitního plánování sociálních slueb mìsta Vsetín.

Peèovatelská sluba nabízí :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úkony související s osobní hygienou
Práce spojené s údrbou a vedením domácnosti
Dovoz nebo donáku obìda
Pomoc pøi podání jídla a pití
Nákupy a bìné pochùzky
Doprovod na vyetøení, pøi vycházce
Praní, ehlení prádla
Dohled nad dospìlým obèanem
Základní sociální poradenství
Zapùjèení kompenzaèních a zdravotnických pomùcek (kloubová chodítka,
antidekubitní pomùcky, polohovací lùka, jídelní stolky, toaletní køesla,
mechanické vozíky a jiné)

Poèet uivatelù CHPS 2007
358
Hospodaøení støediska v Kè
Charitní peèovatelská sluba
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Vsetín
329

Jiné obce
29

Pøíjmy celkem
6 323 023

Poèet návtìv
57 744

Poèet úkonù
64 950

Výdaje celkem
6 159 667

HV
163 356
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Charitní peèovatelská sluba - Brumov-Bylnice:
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:
Provoz:

Mgr. Tomá Naòák
Vlárská 288, Brumov-Bylnice 763 31
739 524 368
stacionar.brumovbylnice@caritas.cz
1 vedoucí, 1 sociální pracovník, 5 peèovatelek
pracovní dny 7,00 - 15,30 hodin

Peèovatelská sluba je terénní sluba poskytovaná osobám se sníenou samostatností
a sobìstaèností z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postiení. Sluba
se poskytuje ve vymezeném èase v domácnostech osob.
Charita Vsetín poskytuje Charitní peèovatelskou slubu na støedisku Brumov-Bylnice (CHPS)
od 1.1.2006 v Brumovì-Bylnici, Sv. tìpánì, Sidonii, Návojné, Nedaovì a Nedaovì Lhotì.
Jako poskytovatel sociálních slueb máme zájem zachovat peèovatelskou slubu uivatelùm,
protoe se jedná o slubu, která umoòuje seniorùm a osobám se zdravotním postiením
zùstat co nejdéle ve vlastním sociálním prostøedí, udret sociální kontakty a kvalitu ivota.
Pøi plánování a stanovení rozsahu peèovatelské sluby je uplatòován individuální pøístup
k uivateli a principy a metody práce, vycházející z Metodiky Charitní peèovatelské sluby,
která je v souladu se standardy kvality, zejména aktivní úèast uivatele na plánování sluby.
Systém peèovatelské sluby na místní úrovni umoòuje jejím uivatelùm setrvat ve svém
vlastním domácím prostøedí, zachovat vlastní ivotní styl, zabránit vzniku sociálního
vylouèení, zlepení tíivé sociální situace, dùstojné proití stáøí a nemoci, zachování
sobìstaènosti a aktivity, vytvoøení rovných pøíleitostí s cílem zvýení kvality ivota.
Poèet uivatelù CHPS 2007
150
Hospodaøení støediska v Kè
CHPS Brumov-Bylnice
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Brumov- Bylnice
120

Jiné obce
30

Pøíjmy celkem
1 479 986

Poèet návtìv
26 532
Výdaje celkem
1 444 718

Poèet úkonù
28 499
HV
35 268
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Osobní asistenèní sluba:
Vedoucí :
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:
Provoz:

Jana Bartoòová, do 31. 1. 2007 Bc. Lenka Kuèerová
Pod ambokou 1579, Vsetín
571 410 001
asistence.vsetin@caritas.cz
1 vedoucí, 1 sociální pracovník, 7 osobních asistentù
Slubu poskytujeme 7 dní v týdnu, 24 hodin dennì (vèetnì svátkù),
podle individuálních potøeb uivatelù

Osobní asistence je terénní sluba poskytovaná osobám, které mají sníenou sobìstaènost
z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postiení, jejich situace
vyaduje pomoc jiné fyzické osoby. Sluba se poskytuje bez èasového omezení, v pøirozeném
sociálním prostøedí osob a pøi èinnostech, které osoba potøebuje.
Sluba obsahuje tyto základní èinnosti:
•
•
•
•
•
•
•

pomoc pøi zvládání bìných úkonù péèe o vlastní osobu
pomoc pøi osobní hygienì
pomoc pøi zajitìní stravy
pomoc pøi zajitìní chodu domácnosti
výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti
zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím
pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi obstarávání osobních
záleitostí

Sluba je urèena dìtem (od 7 let) i dospìlým s postiením zdravotním, tìlesným
a kombinovaným, s chronickým onemocnìním a také seniorùm. Je poskytována ve Vsetínì
a pøilehlých obcích.
Uivatelé se podílí na úhradì osobní asistenèní sluby na základì smlouvy a platné výe
úhrady za poskytovanou slubu.
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Co se nám v roce 2007 podaøilo:
•
•
•
•
•
•
•

Zaregistrování sluby osobní asistence.
Pøestìhování støediska Osobní asistence do bezbariérových prostor Pod ambokou
1579.
2. místo v Cenì kvality v sociální péèi, v kategorii nejlepí poskytovatel slueb
pro seniory, kterou udìlila redakce èasopisu Sociální péèe a Rada ÈR pro jakost.
Úèastnili jsme se Dne seniorù, kde jsme poskytli asistenèní sluby úèastníkùm.
Podíleli jsme se na kampani Den bariér v nás a kolem nás, kterou poøádá vsetínská
Z Integra pro irokou veøejnost.
Pracovníci se prùbìnì vzdìlávali v rámci programu Chceme vìdìt víc, abychom
lépe pomáhali druhým urèeného pracovníkùm v sociálních slubách.
Úèast na projektu Komunitního plánování sociálních slueb mìsta Vsetín.

Pøehled o uivatelích osobní asistence v roce 2007
Uivatelé osobní asistence
31
Hospodaøení støediska v Kè
Osobní asistenèní sluba

Charita
Èeská republika

Charita Vsetín

Poèet kontaktù
2 892
Pøíjmy celkem
2 128 182

Poèet hodin strávených u uivatelù
3863
Výdaje celkem
2 054 997

HV
73 185
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Denní stacionáø pro seniory - Vsetín:
Vedoucí:

Jitka Zralá
Mgr. Milena Orságová (do kvìtna 2007)
Adresa:
Horní námìstí è.135, Vsetín
Telefon:
571 448 026, 737 636 926
E-mail:
stacionar.vsetin@caritas.cz
Pracovníci: vedoucí, peèovatelka, sociální a aktivizaèní pracovnice, osobní asistentka,
Dobrovolníci: 7
Provoz:
v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin
Denní stacionáø pro seniory Charity Vsetín je sociální sluba pro seniory, kteøí se cítí osamìlí
anebo potøebují pomoc druhé osoby. S podporou a s pomocí naí sluby si mohou zachovat
sobìstaènost, své bìné aktivity a zvyklosti.
Sluby Denního stacionáøe pro seniory jsou urèeny:
•
•

Seniorùm (i mladím lidem) ze Vsetína a okolí, kteøí pro svùj vìk nebo zdravotní
obtíe nemohou ít zcela samostatnì, potøebují pomoc druhých, cítí se osamoceni
a chtìjí mít spoleènost druhých lidí
Rodinným peèovatelùm, kterým poskytujeme úlevovou pomoc v dobì, kdy za nì
pøebíráme péèi o jejich blízké, aby mohli pracovat, pokud jsou v produktivním vìku
nebo si èást dne odpoèinout od nároèné péèe o své blízké, pokud jsou v dùchodovém
vìku nebo v domácnosti

Èást programu Denního stacionáøe je otevøen iroké veøejnosti. Zpravidla se ho zúèastòují
aktivní senioøi, kteøí si vybírají program dle aktuální mìsíèní nabídky, která je zveøejòována
prostøednictvím regionálního tisku a informaèních letákù.
Hlavními cíli zaøízení je vytváøení spoleèenství seniorù (uivatelé slueb vyuívají zaøízení
jako místo setkávání s lidmi), motivace k aktivnímu proívání stáøí nabídkou rùzných aktivit,
podpora sobìstaènosti, bìných aktivit a zvyklostí seniorù, pohyblivosti v základních
èinnostech, uspokojování duchovních potøeb a také pomoc rodinným peèovatelùm.
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Základními principy naí sluby je zachování dùstojnosti a dodrení práv uivatelù,
individuální pøístup, respektování rozhodování uivatelù a jejich spoluúèast, profesionalita
pracovního týmu.
Co se nám v uplynulém roce zdaøilo:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Získali jsme 3. místo Ceny kvality v sociální péèi v kategorii nejlepí poskytovatel
slueb pro seniory poøádané redakcí èasopisu Sociální péèe a Radou ÈR pro jakost
Nae sociální sluba byla øádnì zaregistrována podle ustanovení zákona è. 108/2006
Sb. o sociálních slubách
Ji tøetím rokem jsme realizovali tøídenní rekreaèní pobyt na chalupì ve Stanovnici,
tentokrát s názvem Dovolená s andìlem
Ve spolupráci s Masarykovou veøejnou knihovnou a za podpory mìsta Vsetín jsme
uskuteènili 4. roèník akce Den seniorù, který poøádáme pro irokou veøejnost,
zejména seniory v naem mìstì
Dva poutní zájezdy, v èervnu na Svatý Hostýn, v záøí do Dubu nad Moravou
(zúèastnilo se 120 seniorù)
Prodejní výstava výrobkù v adventním èase, která je vyvrcholením celoroèní tvùrèí
práce uivatelù slueb i personálu. Její výtìek byl vyuit na nákup výtvarných
pomùcek. Nejvìtí odmìnou je vak dobrý pocit, e nae výrobky jsou k radosti
i uitku
Nové propagaèní letáky
Získali jsme nové pomùcky pro aktivizaci i relaxaci uivatelù slueb
Èlenové pracovního týmu si zvyovali svoji odbornou kvalifikaci úèastí
ve vzdìlávacím projektu Chceme vìdìt víc, abychom lépe pomáhali druhým
Úèast na projektu Komunitního plánování sociálních slueb mìsta Vsetín.

Mnohé aktivity Denního stacionáøe pro seniory
by nebylo moné uskuteènit a pro nìkteré uivatele
slueb absolvovat, nebýt ochotné a pravidelné pomoci
a spolupráce naich dobrovolníkù. Vem
dobrovolníkùm, kteøí nám vìnovali svùj èas, své
dovednosti a pøedevím laskavé a otevøené srdce
dìkujeme a velmi si váíme jejich práce.

Poèet uivatelù Denního stacionáøe pro seniory Vsetín v roce 2007
Stálí uivatelé
28

Kluboví uiv.
394

Hospodaøení støediska v Kè
DSS Vsetín

Pøíjmy celkem
1 304 213

Charita
Èeská republika

Charita Vsetín

Prùmìrný vìk
79
Výdaje celkem
1 369 612

HV
-65 399
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Denní stacionáø pro seniory Brumov-Bylnice :
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:
Provoz:

Mgr. Tomá Naòák
Podzámèí 862, Brumov-Bylnice 763 31
577 330 690
stacionar.brumovbylnice@caritas.cz
1 vedoucí, 1 sociální pracovník, 1 peèovatelka,
1 aktivizaèní pracovnice
v pracovní dny od 7:00  15:30 hodin

Projekt mìl za úkol pomáhat uivatelùm, jejich schopnosti jsou sníeny v péèi o vlastní
osobu.
Zahrnuje denní ambulantní sluby (aktivity) poskytované uivatelùm seniorùm, kteøí
pro svùj vìk a sociální situaci nemohou ít zcela samostatnì, ale rodina èi osoba blízká
je schopna se o nì èást dne starat v jejich domácím prostøedí. Zaøízení má podpùrný
charakter, umoòuje uivateli zùstávat v pøirozeném prostøedí a snaí se o stabilizaci
a posílení schopností a dovedností.
Uivatelùm poskytujeme zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím (návtìva
výstav, výlety, pravidelné vycházky), pomoc pøi zajiování potøeb uivatelù, práv a zájmù,
vyuití volného èasu, vzdìlávací a aktivizaèní programy (mìsíèní program-procvièování
pamìti, pøednáky, cvièení).
Denní stacionáø je také místem setkávání iroké veøejnosti formou klubové èinnosti
s rùzným tématickým zamìøením, které jsou pravidelnì zveøejòovány.
Aktivita v roce 2007
Setkání (pøednáka,beseda)
Tvoøení
Cvièení
Biblická hodina
Poutní zájezd
Koncerty, výstavy
Kadeøník
Výlety
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Poèet aktivit
29
40
127
9
2
4
2
22

Úèast uivatelù na aktivitách
229
224
571
107
88
35
6
96
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Stálí uivatelé
13

Kluboví uiv.
40

Hospodaøení støediska v Kè
Denní stacionáø pro seniory Brumov - Bylnice

Pøíjmy celkem

894 647

Prùmìrný vìk
70
Výdaje celkem

952 126

HV
- 57 479

Centrum pro romské matky a dìti:
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:
Dobrovolníci:
Provoz:

Jana krobáková, DiS
Sychrov è. 53, 755 01 Vsetín
571 429 817
romcentrum.vsetin@caritas.cz
1 vedoucí; 1 sociální pracovník; 3 pracovníci v sociálních slubách
10
01 06/07 v pracovní dny od 8.00 - 16.30 hodin dle rozpisu
07 12/07 v pracovní dny od 14.30 - 17.30

1. PROJEKT CENTRUM PRO ROMSKÉ MATKY A DÌTI
Centrum pro romské matky a dìti v roce 2007 prolo významnými zmìnami. Typologicky
jsme se od èervence zaøadili mezi nízkoprahová zaøízení pro dìti a mláde s cílovou skupinou
od 6 do 18 let.
Poskytovali jsme sociální sluby dospìlým i dìtem, které se ocitly v nepøíznivé a obtíné
sociální situaci nebo byly touto situací ohroeny. Naím cílem bylo zlepit kvalitu jejich
ivota, vytváøet podmínky k øeení jejich nepøíznivé sociální situace, vyhledávat a rozvíjet
jejich potenciál prostøednictvím výchovných, vzdìlávacích a aktivizaèních èinností.
Nae sluby vyuívalo celkem 66 uivatelù.
Sociální práce pobíhala jak v Centru, tak pøímo v rodinách.

Statistika èinnosti:
TYP SOCIÁLNÍ SLUBY
Terénní sociální práce
Sociální a aktivizaèní sluby
pro rodiny s dìtmi do 06/2007
Nízkoprahové zaøízení
pro dìti a mláde od 07/2007

Charita
Èeská republika

Charita Vsetín

UKAZATEL
kontakt

POÈET
1012

uivatel
kontakt

31
653

uivatel
kontakt

35
571
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Hlavní aktivity:
•
•
•

poskytování poradenství a pomoc pøi øeení obtíných situací, informaèní servis,
intervence, zprostøedkování kontaktu s dalími institucemi ve prospìch uivatele
volnoèasové aktivity florbal, míèové hry, rukodìlné a výtvarné aktivity, stolní
a deskové hry, týmové hry v pøírodì; karneval pro dìti, táborák
besedy

2. PROJEKT: VZDÌLÁVACÍ A VOLNOÈASOVÉ AKTIVITY PRO ROMSKÉ DÌTI
Byl zamìøen na podporu vzdìlávání a mimokolní pøípravu pøedevím romských dìtí
a kvalitní vyuití volného èasu.
Statistika èinnosti:
Individuální domácí pøíprava
Hravé odpoledne pro dìti
Taneèní skupiny
Komunikace se kolou
Komunikace s rodièi
Akce pro pøedkoláky
Poznávací výlety
Besedy

Poèet dìtí
17
13
4
6
-

Poèet kontaktù
496
53
59
28
43
43
48
30

Aktivity realizované v prùbìhu roku:
•
•
•
•
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pomoc s domácí pøípravou dìtem ze Z a S - probíhala individuálnì u kadého
dítìte 1 - 3x týdnì
systematická komunikace se kolou a rodinou
taneèní zkouky skupin Three boys (4 kluci) - 1x týdnì
vystoupení taneèních skupin na veøejnosti - Valaské záøení, Taneèní soutì
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•
•
•
•
•
•
•

vzdìlávací a poznávací výlety - ZOO Lená, hrad tramberk, Výlet za minulostí
Kromìøí, Jeskynì Teplice, Kopøivnice - technické muzeum, Pulèiny
cyklus besed Co se dìje v lese?
beseda s Boenou Pøikrylovou - nevidomou romskou výtvarnicí
1x mìsíènì hravá odpoledne pro dìti
horolezecká stìna
práce s dìtmi pøedkolního vìku, motivace rodièù
poskytování informací o monostech vzdìlávání na Z a S

3. PROJEKT: SNIOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH RIZIK V ROMSKÉ KOMUNITÌ
Projekt se zamìøoval na pomoc osobám, které ijí zdravotnì a sociálnì rizikový zpùsob
ivota, nejsou motivováni ke zmìnì a stabilizaci ivotního stylu a na osoby, jejich sociální
situace vedla ke zhorení a prohlubování zdravotních a sociálních rizik.
Projekt byl realizován zdravotnì-sociálním pomocníkem a sociálním pracovníkem pøímo
v romských rodinách.
Hlavní aktivity:
u
u
u

terénní práce v romských rodinách - mezi hlavní aktivity patøilo vyhledávání,
kontaktování, preventivní a osvìtová èinnost formou individuálního poradenství
spolupráce s institucemi, zdravotnì-sociální pomocník spolupracoval se 17 rùznými
institucemi
osvìtové besedy pøímo v romských lokalitách na téma:
•
•
•
•
•

u
u
u

Dìtské nemoci a oèkování
Prenatální vývoj
Plánované rodièovství
Co víme/nevíme o tìhotenství
Co nás èeká od 1. 1. 2008

11 úèastníkù
15 úèastníkù
6 úèastníkù
10 úèastníkù
6 úèastníkù

pøíprava informaèních materiálù pro uivatele a instituce
systematické vzdìlávání pracovníkù
supervize

Statistika èinnosti:
TYP SOCIÁLNÍ SLUBY
Terénní práce

Charita
Èeská republika

Charita Vsetín

UKAZATEL
kontakt klienti
kontakt instituce
poèet uivatelù

POÈET
514
111
50
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4. MALÉ GRANTY
V roce 2007 jsme díky finanèní podpoøe Mìsta Vsetín realizovali dva projekty v rámci malých
grantù mìsta Vsetín, zamìøených na aktivity pro irokou veøejnost:
1. projekt Jak Romy neznáme
U pøíleitosti Mezinárodního dne Romù (8. 4.) jsme uspoøádali následující akce:
• V kinì Vatra probíhala výstava pod názvem Co o Romech nevíme
• Beseda s Jiøím Hanákem na téma ivot na Ukrajinì probìhla ve spolupráci
s Masarykovou veøejnou knihovnou. Akce se úèastnilo 30 dìtí a pedagogù.
• Beseda s pracovnicemi Muzea romské kultury v Brnì na téma Romové vèera a dnes
aneb Otevíráme romskou dui. Akce se zúèastnilo 20 návtìvníkù.
• Beseda s Mgr. Srí Kumarem Vishwanathanem na téma Souití majority a minority
ve Vsetínì - Pøíleitosti a výzvy
2. projekt Taneèní soutì
Cílem tohoto projektu bylo dát dìtem prostor ukázat své schopnosti a dovednosti v oblasti
tance a umonit jim vystoupení pøed irokou veøejností. Akce probìhla 3. 11. 2007
za pøítomnosti 140 návtìvníkù, 43 soutìících a 17 dobrovolníkù.

Hospodaøení støediska v Kè
Centrum pro romské matky s dìtmi

Pøíjmy celkem
1 269 867

Výdaje celkem
1 319 325

HV
-49 458

Projekty podpoøené z fondù Evropské Unie:
Charita Vsetín získala v roce 2007 finanèní podporu na projekt plnì financovaný ze zdrojù EU:
1. Projekt  Chceme vìdìt víc, abychom lépe pomáhali druhým
Vedoucí projektu :
Doba realizace :
Celková výe podpory :
Zdroj financování :

Bc. Lenka Vráelová, od 1. 8. 2007 Bc. Ing. Ivana Treznerová
1. 2. 2007 - 30. 6. 2008
2 086 000,- Kè
Evropský sociální fond , MPSV

Cílem projektu je :
•
•
•
•
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zvýení kvality poskytovaných sociálních slueb provozovaných Charitou Vsetín
posílení schopností a dovedností pracovníkù v pøímé péèi i managementu
vytvoøení individuálního plánu rozvoje vzdìlávacích potøeb pracovníkù, zavedení
uceleného systému soustavného vzdìlávání
realizace vzdìlávacích modulù, semináøù, stáí, vyuití pøíkladù tzv. dobré praxe
Výroèní zpráva 2007

•
•
•
•
•

zpracování a aplikace personálních standardù kvality na vech pracovitích Charity
Vsetín
zvýení konkurenceschopnosti mezi poskytovateli sociálních slueb
zvýení schopnosti individuálního pøístupu k uivateli, schopnost plánování úrovnì
pomoci
úèast dobrovolníkù na vzdìlávacích aktivitách
vytvoøení kvalitnìjích podmínek v péèi o pracovníky, zajitìní systematické
personální práce

Projekt je administrován v souladu s Pøíruèkou pro pøíjemce finanèní podpory projektù
OPRLZ
Hospodaøení projektu v Kè
Projekt OPRLZ

Pøíjmy celkem
1 592 697

Výdaje celkem
1 408 966

HV
183 731

2. Projekt Cesta ke kvalitì
Vedoucí projektu :
Doba realizace :
Celková výe podpory :
Zdroj financování:

Kvìtoslava Othová
1. 9. 2005 - 31. 1. 2007
649 510,- Kè
NROS - Globální grant

Cílem projektu je :
•
•
•
•
•
•
•

zavádìt standardy kvality sociálních slueb
pøipravit jednotlivé sociální sluby provozované Charitou Vsetín na dobrovolné
audity kvality
zvýit kvalifikaci personálu
realizovat vzdìlávací aktivity pro zamìstnance Charity Vsetín a partnerské
organizace
spoleènì s partnerskými organizacemi pøedávat dobrou praxi pøi zavádìní
standardù kvality
vytvoøit nové pracovní místo managera kvality pro Charitu Vsetín a materiálnì je
vybavit
prohloubit spolupráci s partnerskými organizacemi ELIM Vsetín, Nadìje Vsetín,
AD pro eny a matky Vsetín

Projekt byl v souladu se vemi pravidly øádnì ukonèen .
Charita
Èeská republika

Charita Vsetín
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Hospodaøení projektu v Kè

Projekt Globální grant

Pøíjmy celkem

237 333

Výdaje celkem

18 156

HV

219 177

3. Projekt  Osobní asistenèní sluba - cesta k zamìstnávání osob znevýhodnìných na trhu
práce 
Vedoucí projektu :
Doba realizace :
Celková výe podpory
Zdroj financování :

Kvìtoslava Othová
1. 11. 2005 - 31. 8. 2006
1 383 138,- Kè
Evropský sociální fond - Phare 2003

Projekt Osobní asistenèní sluba - cesta k zamìstnávání osob znevýhodnìných na trhu práce,
byl úspìnì ukonèen v roce 2006.
Vechna pracovní místa, která byla v rámci projektu vytvoøena byla zachována a zamìstnanci
dále pracují na svých pracovních pozicích.
V roce 2007 probìhlo ze strany Charity Vsetín vrácení nevyèerpaných finanèních prostøedkù
na úèet ESF.
Hospodaøení projektu v Kè
Projekt PHARE 2003
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Pøíjmy celkem
-123 894

Výdaje celkem
487

HV
-124 381

Výroèní zpráva 2007

Tøíkrálová sbírka 2007
Asistent Tøíkrálové sbírky: Radek Maòák
Tøíkrálovou sbírku jsme organizovali v 18 - ti obcích :
Francova Lhota, Horní Lideè, Hoálková, Jablùnka,
Kateøinice, Lideèko, Lhota u Vsetína, Liptál, Luná,
Pozdìchov, Prno, Ratiboø, Rùïka, Støelná, Valaská
Polanka, Valaská Senice, Vsetín

Pøehled o výtìku a rozdìlení Tøíkrálové sbírky 2007

Èástka v KÈ

Celkový výtìek Tøíkrálové sbírky 2007

465 356

Vyuití výtìku Tøíkrálové sbírky 2007
1. Pøímá pomoc rodinám a lidem v nouzi
2. Podpora Osobní asistenèní sluby
3. Podpora humanitárního projektu
na Ukrajinì - Sociální centrum Lopatyn
4. Dovybavení pùjèovny kompenzaèních pomùcek
5. Humanitární a rozvojová pomoc v zahranièí

60 000
66 639
20 000
100 000
218 717

Kadoroènì jsme mile pøekvapeni Vaí solidaritou a chutí pomoci lidem, kteøí se ocitli
v nouzi. Vae dary pomohly desítkám rodin a jednotlivcùm u nás i v zahranièí. Díky Vám
máme monost podporovat humanitární projekty po celém svìtì.
Dìkujeme vem koledníkùm, vedoucím skupinek, duchovním správcùm, pracovníkùm
mìstských a obecních úøadù, skautùm a dalím dobrovolníkùm, kteøí zajistili úspìný prùbìh
Tøíkrálové sbírky 2007.
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Hospodaøení Charity Vsetín v roce 2007
Pøíjmy roku 2007 v Kè
MPSV ÈR
Krajský úøad Zlín
Mìsto Vsetín
Mìsto Brumov-Bylnice
Úøad práce
Fondy EU
Celkem pøíjmy bez investic

7 248 000
90 000
1 710 809
400 000
257 827
1 705 931
11 412 567

Zdravotní pojiovny
Platby uivatelù
Tøíkrálová sbírka
Dárci, sponzoøi
Ostatní pøíjmy
Celkem pøíjmy

5 105 837
350 375
952 261
270 806
457 648
366 488
352 561
372 861
73 107
11 082
320 681
142 952
398 190

Telefon
Leasing
Odpisy
Zákonné soc. náklady
Ostatní soc. náklady
Pojitìní majetku
Jiné provozní náklady

1 166 539
2 985 553
166 639
180 064
379 135
16 290 497

Výdaje roku 2007 v Kè
Provozní náklady celkem
Kanceláøské potøeby
Nákup DHM
Aktivizaèní pomùcky
Materiálové náklady
Spotøeba energií
PHM
Oprava, údrba
Cestovné
Reprezentace
Sluby
Nájem
kolení, lektorné, semináøe

214 624
54 500
233 136
240 227
30 650
144 575
119 112

Mzdy celkem
Mzdové náklady
Odvody
OON

11 073 671
7 988 234
2 841 066
244 371

Celkem výdaje

16 179 508

Hospodáøský výdledek

110 989

Hospodaøení Charity Vsetín za rok 2007 skonèilo ziskem ve výi 110 989,- Kè. Projekty,
u kterých byl záporný výsledek hospodaøení, byly finanènì podpoøeny z vlastních treb
Charity Vsetín za poskytované sluby a rezervou roku 2006.
Charita Vsetín je úèetní jednotka, která vede úèetnictví v souladu se zákonem è.563/1991 Sb.
o úèetnictví a v souladu s platnými smìrnicemi MF ÈR.
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Výrok auditora

Charita
Èeská republika

Charita Vsetín

23

Charita
Èeská republika

Charitní sluba vycházející z výzev Nového Zákona
má i v dnení dobì své vzory.
Matka Tereza a její dílo je nám toho dùkazem.

Plodem ticha je modlitba.
Plodem modlitby je víra.
Plodem víry je láska.
Plodem lásky je sluba.
Plodem sluby je pokoj.
/Matka Tereza/
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Horní námìstí è. 135
755 01 Vsetín
tel./fax: 571 411 709
e-mail: vsetin@caritas.cz
www.vsetin.caritas.cz
Vae finanèní pøíspìvky,
které vyuijeme pro pomoc lidem
v tìkých ivotních situacích
mùete zasílat na ná úèet:

563344-851/0100
KB Vsetín

