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Charita Vsetín

Slovo na úvod
Váení pøátelé,
dárci a pøíznivci charity, dostává se Vám do rukou výroèní zpráva Charity Vsetín, která vám
nabízí spolu s námi ohlédnutí za rokem 2006.
Nejprve bych chtìla podìkovat vem, kdo jste se podíleli na spoleèném budování charitního
díla a vem, kdo jste nám dùvìøovali.
Dìkuji tímto pøedevím pracovníkùm za celoroèní práci, charitní radì a dobrovolníkùm.
Za vytvoøení finanèního zázemí dìkuji vem poskytovatelùm dotací, sponzorùm a dárcùm.
Mimoøádnou investicí roku 2006 bylo zakoupení sluebního automobilu Renault Trafic,
financovaného pøevánì pøíspìvkem Mìsta Vsetín. V neposlední øadì dìkuji za duchovní
podporu knìím a pøíznivcùm charity.
Uplynulý rok byl pro nai organizaci rokem plným zmìn, spojený s významným rozvojem
kapacit a kvality sociálních slueb.
Prvním dnem roku 2006 jsme pøevzali od Zlínského kraje dva okrsky peèovatelské sluby
vèetnì pracovníkù a uivatelù. Jednalo se o okrsky Vsetín a Brumov-Bylnice. Tím se o 40%
znásobila kapacita sluby, probíhaly organizaèní zmìny, sjednocování postupù, vytváøení
vztahù. Díky pozitivnímu pøístupu pracovníkù jsme se s touto rozsáhlou zmìnou úspìnì
vyrovnali a navíc rozíøili sluby pro uivatele v domácím prostøedí.
Za cenné povauji intenzivní vzdìlávání pracovníkù a zavádìní standardù kvality ve vech
støediscích. Vysokou úroveò poskytovaných sociálních slueb osobní asistence a péèe
o seniory v denním stacionáøi jsme prokázali pøi nezávislých auditech kvality.
Díky realizaci dvou projektù financovaných z fondù EU jsme vytvoøili vlastní projektové
støedisko pro pøípravu a realizaci rozvojových projektù.
Váení ètenáøi, vìøím, e vás toto krátké ohlédnutí inspiruje k podrobnìjímu prostudování
zprávy za uplynulý rok a bude vás nadále zajímat èinnost naí organizace.
Kadá forma pomoci je pro nae dalí pùsobení a naplòování poslání charity nesmírnì
dùleitá.

Kvìtoslava Othová
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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 jedince. Sdruuje
dobrovolné i profesionální pracovníky, kteøí podle svého nejlepího vìdomí pracují, aby
zmírnili osud 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, jeho svobodné
rozhodování a dùstojnost.

Skuteèná láska moc nemluví, ale víc koná. Nejvíc dá tomu, komu dá nadìji.
O. F. Babler"

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
charita_vsetin@quick.cz
www.vsetin.caritas.cz

Statutární zástupce:

Kvìtoslava Othová

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

Rada Charity Vsetín:

Jiøí Èunek
MUDr. Daniel Bìlov
Aneka Bambuchová
Mgr. Alena Beková
Vìra Dulavová
PharmDr. Monika Mindlová
Jaroslava Scharfová

Revizní komise:

Marie Burgetová
Alena Zetková
Blanka Valcová

Poèet pracovníkù:
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k 31. 12. 2006 celkem 62 pracovníkù, z toho

51 na HPP a 7 na DPÈ, 1 MD

Charita Vsetín

Organizaèní struktura Charity Vsetín:
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

Projekty podpoøené Evropskou unií

Humanitární èinnost, Tøíkrálová sbírka

Údrba budov

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

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

Charitní oetøovatelská sluba je odborná zdravotní péèe, zamìøena pøevánì na geriatrické
pacienty, chronicky nemocné, s poruchami sobìstaènosti a mobility, po úrazech, operacích,
v terminálním stadiu ivota a pro nemocné proputìné z hospitalizace.
Pro nemocné a osoby se sníenou sobìstaèností má domácí péèe velký význam, protoe
umoòuje poskytnutí oetøovatelské péèe v jejich pøirozeném domácím prostøedí.
Odbornou oetøovatelskou péèi u pacientù poskytují kvalifikované, registrované zdravotní
sestry s poadovaným vzdìláním a praxí na základì indikace praktického lékaøe. Péèe je plnì
hrazena z veøejného zdravotního pojitìní nemocného.
Pracovní tým CHOS je èlenem Èeské asociace sester.

Co se nám v roce 2006 podaøilo:

 Rozíøení oetøovatelské péèe u pøevzatých uivatelù na Domech

s peèovatelskou slubou, spolupráce s praktickými lékaøi.
 Støedisko oetøovatelské sluby umonilo v tomto roce odbornou praxi 70
studentùm Støední a Vyí zdravotnické koly Vsetín.
 V roce 2006 se prùbìnì vechny zdravotní sestry vzdìlávaly v rámci
modulových studií celoivotního vzdìlávání.
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Nejèastìjí úkony :

 Komplexní oetøovatelská péèe
 Monitoring fyziologických funkcí
 Pøíprava a podávání lékù
 Aplikace injekcí, opiátù
 Zácvik pacienta a rodinných pøísluníkù
pøi aplikaci inzulínu
 Odbìry krve a biologického materiálu

 Oetøení pooperaèních ran, dekubitù,
bércových vøedù
 Oetøení stomií, katetrù

 Zajitìní výivy sondou
 Prevence zdravotních komplikací
 Pohybová aktivizace

Poèet oetøovaných v roce 2006
153
Hospodaøení støediska v Kè
Charitní oetøovatelská sluba

Charita Vsetín

Vsetín
124

Jiné obce
29

Pøíjmy celkem
1 324 028

Poèet návtìv
7 430

Poèet výkonù

Výdaje celkem
1 180 608

HV
143 420

Výroèní zpráva 2006

10 203

6

Charitní peèovatelská sluba
Na základì rozhodnutí Zlínského kraje dolo na poèátku ledna 2006 k pøevzetí uivatelù
a pracovníkù sociálních slueb v okrsku Vsetín a Brumov -Bylnice.
Touto zásadní zmìnou dolo ke slouèení dvou zcela odlinì metodicky vedených kolektivù,
které se po celý rok vzájemnì poznávaly a doplòovaly.
Z dùvodu nárùstu uivatelù jsme vytvoøili tøi nové pracovní pozice a to provozní vedoucí
úseku terénních slueb, úseku rozvozu obìdù a detaovaného pracovitì Brumov - Bylnice,
které metodicky spadají pod vedoucí peèovatelské sluby.

Charitní peèovatelská sluba - støedisko Vsetín
Vedoucí :
Pavlína Lanhotská
Provozní vedoucí: Boena Czudková - úsek terénní péèe
Ludmila Maòáková - úsek DPS a rozvoz obìdù
571 414 025, 571 420 677
Telefon:
E-mail:
chops.vsetin@caritas.cz
Pracovníci:
peèovatelky  12, sociální pracovník  1, uklízeèka  1
Provoz:
dvousmìnný provoz po dobu celého kalendáøního roku

Charitní peèovatelská sluba je terénní sluba poskytovaná osobám, které mají sníenou
sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postiení, jejich
situace vyaduje pomoc jiné fyzické osoby. Je nedílnou souèástí nabídky péèe o seniory
v jejich domácím prostøedí.
Prostøednictvím sluby je uivatelùm umonìno ít co nejdéle v domácím prostøedí a tím
zajistit plnohodnotné proívání ivota.
Systém peèovatelské sluby umoòuje uivatelùm zlepení tíivé sociální situace, dùstojné
proití stáøí a nemoci, zachování vlastní sobìstaènosti, aktivity a souèasnì pomoc peèujícím
rodinám.
Uivatel se podílí na úhradì peèovatelské sluby na základì smlouvy a platného ceníku
Charity Vsetín.
Pracovní tým CHPS je èlenem Èeské asociace peèovatelské sluby.

V roce 2006 dolo k tìmto skuteènostem :

 Díky finanèní podpoøe Mìsta Vsetín jsme zakoupili nový automobil Renault Trafic, který

slouí k rozvozu obìdù. Tímto dolo k rozíøení kapacity nabízených slueb a uspokojení
vìtího poètu uivatelù.
 Z dùvodu nárùstu dováených obìdù jsme pøestìhovali úsek rozvozu stravy
do vìtích prostor v Domì s peèovatelskou slubou.
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 Rozíøili jsme také peèovatelskou slubu dle poadavkù uivatelù na Domech

s peèovatelskou slubou a to v odpoledních, veèerních hodinách a o víkendech.
 Pøevzatý tým pracovníkù peèovatelské sluby byl aktivnì zapojen do týmové práce
na Metodice Charitní peèovatelské sluby" v rámci zavádìní standardù kvality
sociálních slueb.
 Vichni pracovníci si zvyovali kvalifikaci ve vech potøebných oblastech absolvováním
odborných semináøù, zúèastòovali se setkání v rámci projektu Komunitního plánování
sociálních slueb ve mìstì 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, vycházka
 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 2006
Vsetín
Jiné obce
358
329
29
Hospodaøení støediska v Kè
Charitní peèovatelská sluba

Pøíjmy celkem
6 333 260

Poèet návtìv
52 744

Poèet úkonù PS
64 950

Výdaje celkem
5 544 677

HV
788 583

Kladný hospodáøský výsledek støediska CHPS v r. 2006 byl zpùsoben
nákupem automobilu Renault Trafic v celkové èástce 609 760 Kè
Charita Vsetín
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Charitní peèovatelská sluba - støedisko Brumov - Bylnice
Vedoucí :
Provozní vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:
Provoz:

Pavlína Lanhotská
Mgr. Tomá Naòák
Vlárská 288, Brumov - Bylnice 763 31
577 330 561, 577 330 690
stacionar.brumovbylnice@caritas.cz
1 vedoucí + sociální pracovník, 3 peèovatelky
pracovní dny od 7:00 - 15:30 hod. po celý rok,
sluba dle individuálních poadavkù

Charitní peèovatelská sluba v Brumovì-Bylnici je zamìøena na komplexní péèi o chronicky
nemocné a seniory v jejich pøirozeném sociálním prostøedí.
Naím cílem je zajistit uivatelùm základní tìlesné a sociální potøeby, podpoøit jejich kvalitní
proívání ivota a umonit setrvat co nejdéle v domácím prostøedí.
Charitní peèovatelská sluba byla poskytována uivatelùm pøímo v Brumovì-Bylnici, ale také
v pøilehlých obcích - Svatém tìpánì, Sidonii, Návojné, Nedaovì a Nedaovì Lhotì.
V roce 2006 byl hlavní podíl práce peèovatelské sluby v rozvozu stravy do domácností
uivatelù, který zaznamenal pøiblinì 40% nárùst od poèátku roku.
Podaøilo se nám také postupnì rozíøit nabídku i v rámci ostatních komplexních slueb
domácí péèe.
Poèet uivatelù CHPS
Brumov - Bylnice 2006
140
Hospodaøení støediska v Kè
Charitní peèovatelská sluba
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Brumov Bylnice
110

Jiné obce
30
Pøíjmy celkem
1 350 560

Poèet návtìv
22 586

Poèet úkonù PS
24 595

Výdaje celkem
1 144 411

HV
206 148

Charita Vsetín

Osobní asistenèní sluba
Vedoucí :
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:
Provoz

Bc. Lenka Kuèerová
Horní námìstí è. 135, Vsetín
571 448 024
asistence.vsetin@caritas.cz
1 vedoucí + sociální pracovník, 17 osobních asistentù
v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin

Osobní asistence je sociální slubou, která nejen dìtem, ale i dospìlým a seniorùm pomáhá
navzdory velmi tìkému postiení èi stáøí prostøednictvím osobního asistenta ít jako
vichni, kteøí toto znevýhodnìní nemají. Sluba se poskytuje podle individuálních potøeb
a pøání uivatele.
Posláním sluby je podpoøit tyto osoby, aby mohly nadále vést bìný ivot ve svém
pøirozeném prostøedí, zachovat si sobìstaènost, bìné aktivity a své zvyklosti, zvládat
domácnost a denní sebeobsluné úkony. Sluba je poskytována v pøirozeném prostøedí, kde
uivatel ije, vzdìlává se nebo pracuje.

V èem osobní asistenèní sluba
pomáhá:

 Aktivuje - pomáhá nalézt pøíleitost

pro seberealizaci a uplatnìní
 Podporuje - pomáhá hledat zpùsob jak
naplòovat své osobní cíle, rozvíjí
dovednosti uivatele za pomoci informací,
zkueností a tréninku
 Kompenzuje - v situacích, kdy z dùvodu
zdravotního postiení èi stáøí nemùe
uivatel svou situaci vyøeit sám - pomùe
asistent

Za rok 2006 si ceníme tìchto
skuteèností:

 Akreditace na slubu osobní asistence

získanou od Zlínského kraje.
 Osobní asistenèní sluba Vsetín úspìnì
absolvovala audit nezávislými auditory.
 Pracovníci si bìhem celého roku
zvyovali kvalifikaci prostøednictvím
absolvování odborných semináøù pod
vedením lektorù Olomoucké univerzity.

Charita Vsetín
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Pøehled o uivatelích osobní asistence v roce 2006
Uivatelé osobní asistence
28

Poèet kontaktù
6 284

Hospodaøení støediska v Kè
Osobní asistenèní sluba

Pøíjmy celkem
1 638 798

Prùmìrný poèet hodin na 1 uivatele
7,5 hod/ 1 den
Výdaje celkem
1 698 919

HV
- 60 121

Denní stacionáø pro seniory Vsetín:
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:
Dobrovolníci:
Provoz:

11

Mgr. Milena Orságová
Horní námìstí è. 135, Vsetín
571 448 026, 737 636 926
stacionar.vsetin@caritas.cz
1 vedoucí + sociální pracovnice, 1 peèovatelka, 1 aktivizaèní
pracovnice, 1 osobní asistentka, údrbáø a uklízeèka
11
v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin

Výroèní zpráva 2006

Charita Vsetín

Denní stacionáø pro seniory ve Vsetínì v roce 2006 vyuívalo k denním pobytu celkem 20
uivatelù a 42 návtìvníkù v rámci klubové èinnosti. Zaøízení je urèeno pro seniory, kteøí
se cítí osamìlí a potøebují pomoc druhé osoby. S podporou a s pomocí naich slueb
si mohou zachovat sobìstaènost, své bìné aktivity a zvyklosti.
Cílem je podpora aktivního stárnutí, naplnìní individuálních potøeb kadé osobnosti
a posílení vìdomí vlastní hodnoty, vytváøení spoleèenství, zajitìní základních a vyích
potøeb, zprostøedkování kontaktù s vrstevníky, posílení sobìstaènosti a samostatnosti,
nabídnutí pomoci rodinným peèovatelùm.
K uskuteènìní vytyèených cílù pøispívá vytvoøení pøátelského, rodinného prostøedí a nabídka
velké kály aktivit, nejen pro uivatele stacionáøe, ale i pro irokou veøejnost.

Co se nám v roce 2006 zdaøilo:

 Ji druhým rokem jsme na pøání uivatelù uskuteènili 3 denní pobyt v malebném prostøedí

na chatì ve Stanovnici. Spoleènì jsme se pobavili, uskuteènili mení vycházky do pøírody,
ale hlavnì jsme si dokázali, e i pøes své zdravotní omezení zvládneme spousta èinností.
 Ve spolupráci s Masarykovou veøejnou knihovnou jsme poøádali v poøadí tøetí Den seniorù
pro obèany mìsta Vsetín.
 Velký dík patøí naim 11 dobrovolníkùm, kteøí nám ochotnì a pravidelnì vìnovali svùj èas
a své dovednosti a odpracovali bez nároku na odmìnu neuvìøitelných 546,35 hodin. Jako
podìkování za jejich práci jsme uskuteènili I. setkání dobrovolníkù Denního stacionáøe pro
seniory spojenou s pøednákou o první pomoci.
 Ve dnech 22.- 23. 3. 2006 probìhla v Denním stacionáøi pro seniory konzultace k úrovni
naplòování Standardù kvality sociálních slueb. Jedná se o proces zkvalitòování slueb
poskytovaných charitami na území Olomoucké arcidiecéze. Výsledek konzultace byl
hodnocen výbornì a byl pro pracovníky obohacením a inspirací pro jejich dalí práci.

Charita Vsetín
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 V roce 2006 jsme na základì prùzkumu zájmu èásteènì rozíøili nae sluby

na detaovaném pracoviti se sídlem v Domech s peèovatelskou slubou - Vsetín
Rybníky è.253. Na tomto pracoviti se uskuteènily 3 akce pro uivatele.
 22. záøí 2006 probìhlo v zaøízení setkání pracovníkù, kteøí pracují ve stacionáøích
se seniory (13 úèastníkù, burza nápadù, zkueností, vzájemné sdílení).
 Ve spolupráci se Zdravotním ústavem Zlín jsme se zúèastnili projektu Zdravý ivot.

 Pracovníci se zúèastòovali setkání v rámci projektu Komunitního plánování sociálních
slueb ve mìstì Vsetín.

Poèet uivatelù Denního stacionáøe pro seniory  Vsetín v roce 2006
Stálí uivatelé
20

Kluboví uivatelé
495

Hospodaøení støediska v Kè
Denní stacionáø pro seniory
Vsetín

Pøíjmy celkem
1 133 506

Prùmìrný vìk
78 let
Výdaje celkem
1 153 483

HV
- 19 978

Z tvorby naich uivatelù
Zamylení nad ivotem a nad jeho koncem
Ludmila Foltýnová, Vsetín, srpen 2006
Je mi 83 rokù a u delí dobu se zamýlím, jak asi a jak brzo skonèím svùj ivot. O tom
urèitì pøemýlí kadý èlovìk, jeho ivot se chýlí ke konci. A nejen starý èlovìk. Tyto mylenky
napadají i mladí lidi. Vdy nejsme nesmrtelní a èas odchodu nikoho nemine.
Nìkdo døíve, nìkdo pozdìji. Vdy nadarmo se neøíká:"Mladý mùe, starý musí." Jde jen o to,
aby odchod èlovìka ze ivota byl dùstojný, aby zbyteènì netrpìl.
Døíve bylo mým cílem zachovat si tolik ivotního elánu, abych na stáøí nebyla nikomu
na obtí. Proto jsem se moc neetøila.
Ani práce na zahrádce nebyla vdy jen zábava. Chodila jsem cvièit, plavat a roky odcházely.
Pøilo stáøí a nemoc. Postihlo mì to, èeho jsem se nejvíce obávala mozková pøíhoda a ochrnutí
na pùl tìla. Pøestoe je to dost tìké, snaím se svùj handicap pøekonávat a silou vùle a nutnosti
jsem pomìrnì sobìstaèná. Pomáhá mi v tom stacionáø. Vím, e musím dál intenzivnì cvièit,
smíøit se s rotopedem i posilovat svou pamì. Bydlím sama ve svém bytì. Dvakrát týdnì chodím
do Denního stacionáøe pro seniory Charity Vsetín a s pomocí peèovatelek a svých dìtí zvládám
i otravné" stáøí. U se ani toho odchodu tolik nebojím. Vìøím, e Bùh bude ke mnì milostivý.
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Denní stacionáø pro seniory Brumov-Bylnice :
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:

Mgr. Tomá Naòák
Podzámèí 862, Brumov-Bylnice 763 31
577 330 690
stacionar.brumovbylnice@caritas.cz
1 vedoucí + sociální pracovník, 1 peèovatelka,
1 aktivizaèní pracovnice
Dobrovolníci: 4
Provoz:
v pracovní dny od 7:00  15:30 hodin

Prostøednictvím Denního stacionáøe poskytujeme sluby pro seniory z Brumova-Bylnice
a jeho blízkého okolí. Naí snahou je nabídnout irokou kálu aktivit, které by zvýily kvalitu
ivota naich uivatelù.
Zaøízení zahrnuje denní ambulantní sluby poskytované 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.
Uivatelùm poskytujeme zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím (návtìva
výstav,výlety, prav. vycházky), pomoc pøi zajiování potøeb uivatelù, práv a zájmù,
výchovné, vyuití volného èasu, vzdìlávací a aktivizaèní programy (mìsíèní programprocvièování pamìti, pøednáky, cvièení ).
Denní stacionáø je také místem setkávání iroké veøejnosti formou klubové èinnosti s rùzným
tématickým zamìøením. Mìsíèní programy jsou pravidelnì zveøejòovány.
Bìhem celého roku 2006 se tento projekt podaøilo realizovat v celé íøi a jetì více ho zakotvit
v iroké nabídce slueb pro osoby s rùzným druhem omezení v naem regionu.

Poèet uivatelù Denního stacionáøe pro seniory
Brumov - Bylnice v roce 2006
Stálí uivatelé
13

Kluboví uivatelé
340

Hospodaøení støediska v Kè
Denní stacionáø pro seniory
Brumov - Bylnice

Pøíjmy celkem
935 620

Charita Vsetín

Prùmìrný vìk
71 let
Výdaje celkem
1 021 313

Výroèní zpráva 2006
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- 85 693
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Pøehled aktivit realizovaných v roce 2006 v Denním stacionáøi
pro seniory Brumov-Bylnice
Aktivita v roce 2006

Tvoøení
Setkání (pøednáka, beseda)
Biblická hodina
Kadeøník
Pedikúra
Výstavy, koncerty
Poutní zájezd
Výlety
Výstava prodejní
Cvièení

Poèet aktivit
53
29
8
3
15
5
2
13
1
130

Poèet uivatelù
328
235
105
9
15
35
95
75
0
538

Centrum pro romské matky a dìti:
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
e-mail:
Pracovníci:
Dobrovolníci:
Provoz:
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Jana krobáková, DiS
Sychrov è. 53, 755 01 Vsetín
571 429 817
romcentrum.vsetin@caritas.cz
1 vedoucí + sociální pracovník, 1 sociální asistent, 2 aktivizaèní pracovníci
15
v pracovní dny od 8:00  16:30 hodin dle rozpisu
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Centrum pro romské matky a dìti v roce 2006 navtívilo celkem 85 uivatelù. Zaøízení nabízí
sociální sluby, které napomáhají k aktivnímu zapojení èlenù romské komunity v nepøíznivé
sociální situaci do plnohodnotného ivota majoritní spoleènosti, vyhledávání a rozvoji jejich
potenciálu, zvyování schopností a dovedností a rozvoji osobnosti. Motivujeme také dìti
k efektivnímu a smysluplnému vyuití volného èasu.
Sociální práce v Centru i terénu byla poskytována formou sociálního poradenství, preventivní
a osvìtové èinnosti v oblasti zdravotní i sociální, pomoc pøi vyøizování úøedních záleitostí
a materiální pomoc.

Poèet uivatelù Centra pro romské matky a dìti v roce 2006
Poèet uivatelù
rok 2006
85

Kontakty s uivateli
v Centru
1 519

Hospodaøení støediska v Kè
Centrum pro rom. matky a dìti

Pøíjmy celkem
954 838

Terénní sociální práce
v rodinách
2 173

Kontakty
instituce
479

Výdaje celkem
991 135

HV
- 36 296

Co se nám v roce 2006 podaøilo:

 Ná pracovní tým se rozíøil o jednoho pracovníka.
 Pravidelnì jsme pro dìti pøipravovali aktivizaèní programy - odpoledne plné her
a vyrábìní, podaøilo se uspoøádat vánoèní besídku.
 Z dìtských kreseb jsme vytvoøili nástìnný kalendáø na rok 2007.

 Za podpory Mìsta Vsetín jsme pøipravili u pøíleitosti Mezinárodního dne Romù

rozsáhlou akci pod názvem So pal o Roma nadanen - Co o Romech nevíme". V rámci
tohoto projektu probìhla výstava v Kinì Vatra a 3 pøednáky.
 Podaøil se zrealizovat dalí roèník Taneèní soutìe pro mladé talenty.

 Pokraèovala aktivní spolupráce s druinou Z Turkmenská, která nás navtìvovala

pravidelnì 1x týdnì s dìtmi 1. - 3. tøídy.
 Velké podìkování patøí naim dobrovolníkùm, kteøí nám v roce 2006 vìnovali svùj èas,
své schopnosti a dovednosti a odpracovali bez nároku na odmìnu 235 hodin.

Vzdìlávací a volnoèasové aktivity pro romské dìti
- jsou dalím projektem zamìøeným na podporu vzdìlávání a mimokolní pøípravu
pøedevím romských dìtí, kvalitní vyuití volného èasu a prevenci patologických jevù.

Charita Vsetín
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Aktivity realizované v roce 2006:

 pomoc pøi domácí pøípravì na výuku dìtem ze Z a S: probíhala individuálnì
u kadého dítìte 1 - 4x týdnì
 taneèní zkouky skupin No Angels (6 dìtí) a Black Milk (6 dívek) 1x týdnì

 vystoupení taneèních skupin na veøejnosti - Den Zemì, Cérka roku, Valaské záøení
 vzdìlávací a poznávací výlety Ekocentrum Valaské Klobouky, Hrad Brumov, Muzeum
ve Velkých Karlovicích a táborák v pøírodì na Soláni, ZOO Lená
 beseda na téma Pøíroda a její ochrana"

 hravá odpoledne pro dìti 1x mìsíènì
 práce s dìtmi pøedkolního vìku, motivace rodièù
 poskytování informací o monostech vzdìlávání na Z, S

Naimi partnery a spolupracujícími institucemi jsou :

 Mìsto Vsetín - odbor sociálních vìcí, sociální kurátor, terénní sociální pracovníci
 Mìsto Vsetín - Spoleènost pro komunitní práci
 Mìsto Vsetín - Odbor kolství a kultury
 Poradna pro eny a dívky Ronov pod Radhotìm
 Nízkoprahové zaøízení Diakonie Vsetín ROMAClub
 Základní koly ve Vsetínì
 Agentura podporovaného zamìstnávání
 KÚ Zlín krajská koordinátorka
 Masarykova veøejná knihovna ve Vsetínì
 Muzeum romské kultury v Brnì
 Alcedo
 Adorea dobrovolnické centrum Vsetín
 Kino Vatra
 DROM, romské støedisko Brno

17
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Statistika za rok 2006
Individuální domácí pøíprava
Hravé odpoledne pro dìti
Taneèní skupiny
Komunikace se kolou
Komunikace s rodièi
Poznávací výlety
Beseda o pøírodì

Hospodaøení projektu v Kè
Vzdìlávací a volnoèasové
aktivity pro romské dìti

Charita Vsetín

Poèet dìtí
16
16
13
33
6

Pøíjmy celkem
90 000

Poèet návtìv
355
86
319
48
155
-

Výdaje celkem
105 086

Výroèní zpráva 2006

HV
- 15 086
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Projekty podpoøené z fondù Evropské Unie
Charita Vsetín získala v roce 2006 finanèní
podporu na tøi projekty plnì financované
ze zdrojù EU:

1. Projekt Cesta ke kvalitì 
Vedoucí projektu:
Doba realizace:
Celkové pøíjmy:
Zdroj financování:
Celkové náklady r. 2006:

Kvìtoslava Othová
1. 9. 2005  31. 1. 2007
205 210 Kè
NROS  Globální grant
430 969 Kè

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
jej vybavit
 prohloubit spolupráci s partnerskými organizacemi ELIM Vsetín, Nadìje Vsetín,
AD pro eny a matky Vsetín
V roce 2006 ji plnì pracoval nový pracovník manager kvality, byla realizována série kolicích
semináøù na témata standardù kvality, pravidelnì jednou mìsíènì se schází realizaèní tým,
který je tvoøen pracovníky Charity Vsetín a partnerských organizací a spoleènì pro jednotlivé
sociální sluby tvoøí metodiku dle doporuèení MPSV. V roce 2006 probìhl audit kvality
na Osobní asistenèní slubì proveden NVF. Na závìr roku 2006 probìhla konference
k projektu Cesta ke kvalitì, která zmapovala úspìchy projektu a kvalitu slueb.
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2. Projekt  Osobní asistenèní sluba - cesta k zamìstnávání osob
znevýhodnìných na trhu práce 
Vedoucí projektu:
Doba realizace:
Celkové pøíjmy:
Zdroj financování:
Celkové náklady r. 2006:

Kvìtoslava Othová
1. 11. 2005  31. 8. 2006
905 220 Kè
Evropský sociální fond - Phare 2003
940 458 Kè

Cílem projektu je :

 rozíøit poèet pracovních míst na pozici osobní asistent o 8 nových pracovních míst
 zamìstnat jako nové pracovníky osoby dlouhodobì nezamìstnané
 materiálovì vybavit nové pracovníky a pracovitì
 poskytovat osobní asistenèní slubu osobám s tìkým zdravotním postiením
 prostøednictvím sluby osobní asistence umonit pøípravu na zamìstnání, umonit
samostatné bydlení v chránìném bydlení osobám s tìkým zdravotním postiením
a umonit rodinným pøísluníkùm, peèujícím o osobu blízkou návrat na trh práce
 vytvoøit a realizovat vzdìlávací program pro osobní asistenty

 aktualizovat standardy kvality ve slubì osobní asistence

V roce 2006 byl úspìnì ukonèen projekt Osobní asistenèní sluba cesta k zamìstnávání
osob znevýhodnìných na trhu práce. Vechna pracovní místa, která byla v rámci projektu
vytvoøena, byla zachována a dále pracují na svých pracovních pozicích.

3. V roce 2006 byla Charita Vsetín úspìná pøi ádosti o nový projekt
Chceme vìdet víc, abychom lépe pomáhali druhým, jeho realizace
je naplánována na rok 2007
Pøíjmy v roce 2006:
Náklady r. 2006:

Charita Vsetín

0 Kè
450 Kè

Výroèní zpráva 2006
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Tøíkrálová sbírka 2006
Asistent Tøíkrálové sbírky: Radek Maòák
Tøíkrálovou sbírku jsme organizovali v 17 - 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 2006

Èástka v KÈ

Celkový výtìek Tøíkrálové sbírky 2006
Vyuití výtìku Tøíkrálové sbírky 2006

337 865

1. Pøímá pomoc rodinám a lidem v nouzi
2. Dovybavení Denního stacionáøe pro seniory Vsetín
3. Humanitární a rozvojová pomoc v zahranièí

75 000
110 961
151 904

Tímto darem jsme pomohli lidem v sociální , zdravotní a ivotní nouzi, zdravotnì postieným
obèanùm, seniorùm a na humanitární pomoc do zahranièí.
Dìkujeme vem koledníkùm, vedoucím skupinek, duchovním správcùm, pracovníkùm
mìstských a obecních úøadù, skautùm a dalím dobrovolníkùm, kteøí zajistili úspìný prùbìh
Tøíkrálové sbírky 2006.
Velký dík patøí vem dárcùm, kteøí pøispìli na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahranièí a podpoøili charitní dílo.
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Hospodaøení Charity Vsetín v roce 2006
Pøíjmy roku 2006 v Kè

MPSV ÈR
Krajský úøad Zlín
Mìsto Vsetín
Mìsto Brumov-Bylnice
Úøad práce
Fondy EU
Investièní dotace MìstaVsetín
na zakoupení automobilu

Výdaje roku 2006 v Kè
Provozní náklady celkem
Kanceláøské potøeby
Nákup DHM
Materiálové náklady
Plyn, teplo
Elektøina
Voda
Stoèné
PHM
Oprava, údrba
Cestovné
Reprezentace
Sluby

470 400
7 642 000
1 350 936
400 000
204 753
1 110 302
400 000

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

1 283 091
1 858 084
140 961
89 093
506
320 914
14 871 040

3 648 132
189 308
331 120
299 691
288 992
99 477
40 130
3 600
376 196
412 931
43 085
5 570
609 717

Telefon
Odpisy
Zákonné soc. náklady
Nájem
Ostatní soc. náklady
Poplatky, danì
Pojitìní majetku
Sbírka na humanitární pomoc
kolení
Mzdy celkem
Mzdové náklady
Odvody
OON
Celkem výdaje
Hospodáøský výsledek

187 875
140 502
73 296
130 320
62 464
4 450
146 233
12 755
190 420
10 563 332
7 381 161
2 720 841
461 330
14 211 464
659 576

Hospodaøení Charity Vsetín za rok 2006 skonèilo hospodáøským výsledkem 659 576 Kè.
Projekty, u kterých byl záporný výsledek hospodaøení byly finanènì podpoøeny z vlastních
treb Charity Vsetín za poskytované sluby a rezervou roku 2005.
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.
Struktura pøíjmù Charity Vsetín v roce 2006
Úøad práce
1%
Platby uivatelù
12 %
Tøíkrálová sbírka
1%
Mìstské úøady
12 %
Zdravotní pojiovny 9 %
Dárci
0,5 %
Fondy EU
7,5 %
MPSV ÈR
3%
Ostatní pøíjmy
2%
Krajský úøad Zlín
52 %

Charita Vsetín

Struktura výdajù Charity Vsetín v roce 2006
Mzdové výdaje
Sluby
Energie
Materiálové náklady
Ostatní
Humanitární pomoc

74 %
10 %
3%
6%
6%
1%

Výroèní zpráva 2006
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Podìkování
Nae upøímné podìkování patøí vám vem, kteøí jste v roce 2006 podpoøili èinnost Charity Vsetín
finanèní i vìcnou podporou. Bez Vaí pomoci bychom nemohli naplòovat poslání charity - pomáhat
potøebným.

Hlavní finanèní podporu nám poskytli:
Krajský úøad ve Zlínì, Mìstský úøad ve Vsetínì, Mìstský úøad Brumov-Bylnice,
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR, Úøad práce ve Vsetínì, Úøad práce ve Zlínì,
Zdravotní pojiovny, NROS, Phare 2003
ÚØAD PRÁCE
MÌSTO VSETÍN

Nai nepostradatelní dárci:
Jiøí Mièek, Ing. Petr Kotík, Ing. Ludìk Vykovský, Øímskokatolická farnost Nedaov, MUDr.
Stanislav Stupavský, Miroslav Frantiek, Daniel Pekaø, Rostislav Valèík, Dana Novosadová,
Aneka Pechalová, Aneka Bambuchová, Bohuslav Bayer, paní Sabellová, Miroslava
Minaøíková, Zdenìk Stavinoha, Jiøí Teller, Milan Èíhal, Marie Obadalová, Jana Kovaøíková,
Vìra Èipèínská, Eva Jochcová, Antonín Martinka, Ludmila Peltsarská

Firmy:

Pavel Kalou rodinné knihkupectví, Hypernova Vsetín, Delta pekárny, Papírnictví Stanislav
Olák, Dùm kultury Vsetín, SPS Vsetín, ÈSAD a.s. Vsetín, Indet Safety Systems a.s., Irisa,
Pekárna u Mostu, Vladimír Pekaø obuvník, Hartman Rico

Ná upøímný dík patøí také spolupracujícím organizacím, institucím, církvím, nestátním
neziskovým organizacím a dobrovolným spolupracovníkùm.
Agentura podporovaného zamìstnávání, ÈSAD a.s.Vsetín, Ing. Robert Pavlík, Diakonie
Broumov, Divadelmí sdruení Kohùtek, Dolní sbor ÈCE Vsetín, DK Vsetín, Horní sbor ÈCE Pondìlníèek, CHKOBílé Karpaty, Kosenka Valaské Klobouky, Køesanská spoleènost ELIM ,
Klub dùchodcù Brumov-Bylnice, Kulturní dùm Brumov-Bylnice, LDN Vsetín, Masarykova
veøejná knihovna Vsetín, Mateøská kola Ohrada, 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., Pedikùra - Volková ØK farní úøad
Brumov-Bylnice, ØK farní úøad Francova Lhota, ØK farní úøad Hoálková ØK farní úøad
Lideèko, ØK farní úøad Valaská Polanka, ØK farní úøad Vsetín, Salesiánské sdruení Dona
Bosca Vsetín Speciální kola Vsetín, Speciální kola Liptál, Spoleènost pro komunitní práci
o.p.s. Vsetín, Stacionáø -Luh, Støední a vyí zdravotnická kola Vsetín, Støední odborná kola,
Støední odborné uèilitì a Odborné uèilitì Vsetín, Svaz skautù a skautek ÈR Vsetín, Vsetínské
noviny, VO Caritas Olomouc, Základní kola - Luh, Základní kola - Rybníky, Základní kola
Trávníky, Základní kola - Sychrov, Základní kola INTEGRA, Zdravotnický ústav Zlín- Vsetín,
Z Brumov-Bylnice, ZU Valaské Klobouky
Charita Vsetín

Výroèní zpráva 2006

24

V starosti o tìstí druhých
nacházíme svoje vlastní tìstí

Váení pøátelé,
pokud Vás nae èinnost oslovila, rádi Vás uvítáme
jako dobrovolné spolupracovníky na naí adrese:

Charita Vsetín

Horní námìstí è. 135
755 01 Vsetín
tel./fax: 571 411 709
e-mail: charita_vsetin@quick.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

