Slovo na úvod
Váení pøátelé,
dárci, spolupracovníci a pøíznivci charity, máme za sebou dalí rok charitní práce
a spoleènì s Vámi se chceme za uplynulým rokem 2004 ohlédnout.
Pøed tím, ne zhodnotíme výsledky naeho snaení pøi naplòování poslání Charity, chci
podìkovat pøedevím vem naim klientùm, kteøí nám dali dùvìru a svìøili své problémy
a sami sebe do naich rukou. Velmi si Vaí dùvìry váíme a je pro nás závazkem, abychom
vechny sluby, které poskytujeme konali co nejlépe po stránce odborné, s citlivým lidským pøístupem, pochopením a láskou.
Tìí mne, e uplynulý rok byl pro nai Charitu rokem dalího rozvoje slueb. Nejvýznamnìjí pro nás bylo otevøení nového Denního stacionáøe pro seniory v BrumovìBylnici, který vznikl díky podpoøe a úzké spolupráci s mìstem.
Na základì potøeb seniorù a lidí se zdravotním znevýhodnìním jsme rozíøili poskytování
osobní asistenèní sluby dospìlým, zvýili jsme kapacitu a nabídku poskytování peèovatelské sluby a naplno rozvinuli èinnost Centra pro romské matky a dìti.
Díky dobrému finanènímu zajitìní jsme dovybavili jednotlivá pracovitì po stránce
technické a materiálové, podaøila se nám zrealizovat druhá etapa rekonstrukce charitní
zahrady a èásteèná obnova vozového parku.
Za finanèní podpory MPSV jsme mohli investovat také do vzdìlávání naich pracovníkù,
zejména tìch, kteøí se vìnují pøímé péèi s uivateli. A právì vzdìlávání pracovníkù je
pro nás dlouhodobou prioritou v naí cestì k naplnìní standardù kvality v sociálních slubách. Je to nelehká cesta, ale jsme rozhodnuti po ní jít právì proto,e máme dùvìru naich
klientù a také Vás, kteøí nás v naem snaení podporujete.
Dìkuji touto cestou za celoroèní práci vem
pracovníkùm, charitní radì a dobrovolníkùm.
Za vytvoøení finanèního zázemí dìkuji vem
poskytovatelùm dotací, sponzorùm a dárcùm.
V neposlední øadì dìkuji za duchovní podporu
knìím a vem pøíznivcùm charity.
Dìkuji, e spoleènì s Vámi mùeme naplòovat
poslání charity  milosrdné lásky.

Kvìtoslava Othová
øeditelka Charity Vsetín
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Poslání charity
Charita je úèelovým zaøízením øímskokatolické církve. Je samostatnou právnickou osobou
podle Kodexu kanonického práva a podle zákona 3/2002 Sb. o svobodì náboenské víry
a postavení církví a náboenských spoleèností.
Posláním charity vychází ze stanov Arcidiecézní charity Olomouc:
Charita, jako milosrdná láska, je naplòování Kristovy výzvy vyhledávat potøebné a pomáhat
blinímu v nouzi.
Podstatu charity nacházíme
v evangeliu sv. Matoue:
Nebo jsem hladovìl, a dali jste mi jíst,
íznil jsem a dali jste mi pít,
byl jsem na cestách, a ujali jste se mne,
byl jsem nahý, a oblékli jste mne,
byl jsem nemocen, a navtívili jste mne,
byl jsem ve vìzení, a pøili jste za mnou.
(Mat 35-36)
Amen, pravím vám, cokoliv jste uèinili jednomu
tìchto mých nepatrných bratøí, mnì jste uèinili.
(Mat 40)

Tím charita svìdèí o rovnosti vech lidí
a neopakovatelné hodnotì kadého jedince.
Sdruuje dobrovolné i profesionální pracovníky, kteøí podle svých nejlepích sil pracují,
aby zmírnili osud svých spoluobèanù kteøí
trpí, jsou osamoceni a jsou sociálnì slabí.
Charita Vsetín pùsobí jako oblastní charita.
Svou èinnost provozuje na území mìsta
Vsetín a obcích v okruhu 20 km ji od roku
1992. Je souèástí Arcidiecézní charity
Olomouc, Sdruení Èeská katolická charita
a tím také èlenem celosvìtové organizace
Caritas internationalis.

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:

øeditelství: 571 411 709
charita_vsetin@quick.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, Lideèko, Horní Lideè, Francova Lhota,
Valaská Senice, Laènov, Støelná, Bystøièka, Jablùnka, Prno,
Ratiboø, Hoálková, Rùïka, Oznice, Mikulùvka, Liptál,
Lhota u Vsetína

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:

ke dni 31.12.2004 celkem 43 pracovníkù,
z toho 36 pracovníkù na hlavní pracovní pomìr,
5 na DPÈ, 2 na DPP
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Organizaèní struktura Charity Vsetín:
Øeditelka
Charity Vsetín

Rada
Charity Vsetín

Revizní
komise

Ekonomický úsek

Charitní oetøovatelská
a peèovatelská sluba

Denní stacionáø pro seniory
Vsetín

Denní stacionáø pro seniory
Brumov - Bylnice

Osobní asistenèní sluba

Centrum pro romské
matky a dìti

Humanitární èinnost
Charitní atník, sbírky

Údrba budov

Charita Vsetín
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Charitní oetøovatelská a peèovatelská sluba :
Støedisko Charitní oetøovatelské a peèovatelské sluby poskytuje domácí péèi na území
Vsetína a v jeho okolí do 20 km od roku 1992. Zamìøuje se na komplexní odbornou zdravotní
i sociální péèi o nemocné, seniory, zdravotnì a sociálnì znevýhodnìné obèany v jejich
domácím prostøedí, provází také umírající, kteøí si pøejí proít poslední dny svého ivota
v kruhu své rodiny.
Propojení komplexu zdravotních a sociálních slueb má velký význam nejen pro nae klienty,
ale pøispívá také k návaznosti slueb, schopnosti rychle a operativnì uzpùsobit sluby mìnícím
se zdravotním a sociálním potøebám klientù.
Region, ve kterém CHOPS poskytujeme:
Vsetín, Bystøièka, Francova Lhota, Horní Lideè, Hoálková, Jablùnka, Janová, Kateøinice,
Leskovec, Lideèko, Liptál, Lhota u Vsetína, Laènov, Luná, Mikulùvka, Oznice, Prlov, Pozdìchov,
Prno, Ratiboø, Rùïka, Seninka, Ústí u Vsetína, Valaská Polanka, Valaská Senice.

Charitní oetøovatelská sluba Vsetín (CHOS)
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
zdravotní sestry: 5 + 1 DPÈ, 2 DPP
nepøetritý, 7 dnù v týdnu po celý rok

CHOS je odborná zdravotní péèe, zamìøena pøevánì na geriatrické pacienty, chronicky
nemocné, s poruchami sobìstaènosti a mobility, po úrazech, operacích a pro nemocné
po ukonèení léèby v nemocnici.
Odbornou oetøovatelskou péèi poskytuje nemocným 8 kvalifikovaných zdravotních sester
na základì ordinace praktického lékaøe nebo oetøujícího lékaøe za hospitalizace, je hrazena
ze zdravotního pojitìní nemocného.
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Zdravotní sestry CHOS pracují metodou oetøovatelského procesu, který je základem
individualizované kvalitní oetøovatelské péèe, zahrnuje zjitìní potøeb nemocného, plánování
a realizaci péèe na základì tìchto potøeb a zhodnocení toho, do jaké míry byla oetøovatelská
péèe úspìná. Po celou dobu péèe probíhá úzká spolupráce s lékaøi, dalími odborníky
a rodinou a dle potøeby sociálními slubami.

Nejèastìjí úkony CHOS:

..
..
..
..
..

monitoring zdravotního stavu
sledování fyziologických funkcí
podávání lékù
aplikace injekcí a inzulínu
odbìry krve, moèe
oetøení ran, stomií, katetrù
prevence zdravotních komplikací
oetøovatelská rehabilitace
nácvik sobìstaènosti a sebeobsluhy
oetøování chronicky nemocných

Rok 2004 byl pro CHOS v duchu roziøování
vzdìlávání sester, dalí dvì sestry absolvovaly specializaèní studium v oblasti domácí
zdravotní péèe a vechny sestry zaádaly
o svou registraci.
Støedisko CHOS umonilo odbornou praxi
48 studentkám Støední a Vyí zdravotnické
koly Vsetín v oboru zdravotní sestra
a v rámci celoivotního vzdìlávání také
modulové studium studentkám NCO NZO
Brno v oboru sestra domácí péèe a managerka domácí péèe.

Poèet klientù CHOS
130
Hospodaøení støediska v Kè
Charitní oetøovatelská sluba

Charita Vsetín

Vsetín
97

Jiné obce
33
Pøíjmy celkem
1 417 682

Poèet návtìv
8 635
Výdaje celkem
1 400 598

Poèet výkonù
11 944
HV
+ 17 084
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Charitní peèovatelská sluba (CHPS)
Vedoucí :
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:
Provoz:

Alena Zvonková  do 31.8.04, od 1.9.04  Ester Palová
571 414 025, mobil: 604 437 921
chops.vsetin@caritas.cz
peèovatelky: 8 + 1 DPÈ, sociální pracovnice  1,
civilní sluba 1, uklizeèka 1  úv. 0,25
dvousmìnný provoz po dobu celého kalendáøního roku

Charitní peèovatelská sluba se v roce 2004 snaila o naplnìní svého cíle poskytováním kvalitní
komplexní péèe uivatelùm slueb ve stáøí, nemoci a sociální nouzi, umonit uivatelùm
co nejdéle ít ve vlastním domácím prostøedí a maximálnì zlepit kvalitu ivota. Péèe vychází
z individuálních potøeb a míry sobìstaènosti kadého uivatele. Kadý klient se podílí
na plánování sluby.
Peèovatelskou slubu si uivatelé z èásti hradí sami na základì platného ceníku Charity.
Oproti roku 2003 dolo k nárùstu poètu klientù o 13,5 % a poèet provedených úkonù se zvýil
o 26,3 %.

Nejèastìji poskytované úkony CHPS:

..
..
..
..

bìný úklid domácnosti
dovoz obìda, pøíprava jídla
nákupy a nutné pochùzky
pomoc pøi hygienì
vycházky
dohled, aktivizace
praní, ehlení prádla
doprovod na vyetøení

Pùjèovna kompenzaèních
pomùcek
slouí nemocným, které oetøujeme v domácím prostøedí, pro zlepení nebo udrení
mobility. Pomùcky jsou prùbìnì obnovovány dle moností a poptávky. Zapùjèení pomùcek lze na základì smlouvy a jejich úhrada je
stanovena ceníkem.

7

Výroèní zpráva 2004

Charita Vsetín

Èím jsme v roce 2004 pøispìli ke zkvalitnìní sluby:

.
.
.

zavedli jsme pravidelný
dvousmìnný provoz CHPS
pokraèovali jsme v zavádìní standardù
kvality, aktualizovali a rozíøili jsme
organizaèní metodiku provozu
zakoupili jsme osobní automobil
koda Felicia Combi pro pøepravu
peèovatelek do pøilehlých obcí

Poèet klientù CHOS
184

Vsetín
146

.
.
.

zakoupili jsme nový PC
pro peèovatelskou slubu, úètárnu
a zøídili poèítaèovou sí
rozíøili jsme spolupráce s obecními úøady
pøi realizaci pøímé sociální pomoci
z výtìku Tøíkrálové sbírky
umonili jsme odbornou praxi
13 studentù VO a V sociálního zamìøení

Jiné obce
38
Pøíjmy celkem
2 681 742

Hospodaøení støediska v Kè
Charitní peèovatelská sluba

Poèet návtìv
22 640
Výdaje celkem
2 872 796

Poèet výkonù
27 563
HV
- 191 054

Nový projekt CHOPS 2004:
Podpora zavádìní standardù kvality v CHOPS  Vsetín
Projekt byl realizován za podpory MPSV ÈR. Cílem bylo zvýit kvalitu poskytované peèovatelské
sluby. Projekt se zamìøil na zavedení dlouhodobého vzdìlávacího programu pro pracovníky
a vzbavení pracovitì PC, tiskárnou a dataprojektorem. Pøi realizaci vzdìlávání bylo vyuíváno
spolupráce s Caritas VO sociální Olomouc, SZ Vsetín, lékaøi, Slezská Diakonie ad.

Vyúètování projektu v Kè
Podpora zavádìní standardù
kvality v CHOPS - Vsetín

Celkové pøíjmy

Celkové výdaje

Hospodáøský výsledek

126 400

182 261

- 55 861

Projekt byl financován MPSV a vlastními prostøedky Charity Vsetín.

Charita Vsetín
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OSOBNÍ ASISTENÈNÍ SLUBA
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:
Provoz:

Bc. Jitka Palová
Horní námìstí è.135, Vsetín
571 448 024
asistence.vsetin@caritas.cz
7 osobních asistentù pro dìti a mláde
1 osobní asistent pro dospìlé + 2 na DPP
v pracovní dny od 7.00  15.30 hodin

Osobní asistence je sociální slubou urèenou lidem se zdravotním postiením. Cílem sluby je
umonit èlovìku s handicapem zaèlenit se do spoleènosti a kompenzovat postiení
prostøednictvím osobního asistenta. Sluba se poskytuje podle individuálních potøeb a míry
sobìstaènosti klienta.
Osobní asistenci se vìnujeme od roku 1998,
poskytujeme ji dìtem, mládei i dospìlým
a pøi její realizaci spolupracujeme nejen
s rodinou klienta, ale i s øadou institucí
a organizací.

Osobní asistence pro dìti a mláde:
V roce 2004 byla poskytována 8 dìtem
s tìkým zdravotním postiením. Cílem sluby bylo nauèit dìti zvládat bìné kadodenní
èinnosti,rozvíjet dovednosti a umonit dìtem
navtìvovat základní nebo støední kolu,
kterou si samo zvolí, vzdìlávat se stejnì jako
zdraví vrstevníci, zaøadit se do bìného
kolektivu dìtí, proívat tak bìné denní
radosti, vìnovat se volnoèasovým aktivitám
dle svého výbìru atd.

Spolupracující kolní
a výchovná zaøízení:

..
..
.

Z INTEGRA, Rybníky, Vsetín
Speciální kola Liptál
SOU obchodní, Vsetín
SPS, Vsetín
Soukromá støední
podnikatelská kola, Vsetín

Hospodaøení støediska v Kè
Osobní asistence  pro dìti
Osobní asistence  pro dospìlé
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Základní prvky osobní asistence:

.
.
.
.
.

pomoc pøi seberealizaci 
kolní docházka, mimokolní aktivity
zajitìní základních potøeb
dle stanovených individuálních plánù
pomoc pøi sebeobsluze,
nácvik sobìstaènosti
pomoc pøi studiu, chystání pomùcek,
manipulace s pomùckami, psaní zápisù
a rýsování klientù s postiením rukou
zajitìní bezpeènosti po celou dobu
pobytu klienta s osobním asistentem

Pøíjmy celkem
1 263 096
299 048

Výdaje celkem
1 351 843
350 026

HV
- 88 747
- 50 978

Charita Vsetín

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

Mgr. Milena Hyáková
Horní námìstí è. 135, Vsetín
571 448 026
stacionar.vsetin@caritas.cz
vedoucí, peèovatelka, aktivizaèní a soc. pracovnice, údrbáø, uklizeèka
20
v pracovní dny od 7,00  15,30

Stacionáø je komplex sociálních slueb pro seniory ve mìstì Vsetín a jeho blízkém okolí. Cílem
je aktivizace uivatelù, stabilizace, nebo posílení jejich schopností a dovedností, poskytnutí
úlevy peèujícím rodinám.
Je urèen pøevánì seniorùm, kteøí jsou èásteènì odkázáni na pomoc druhé osoby, mají
sníenou schopnost v oblasti osobní péèe, vyuití volného èasu, jsou osamoceni, trpí
nedostatkem sociálních kontaktù a chtìjí aktivnì proít své stáøí.
Naí snahou je zabránit riziku sociálního vylouèení a tím zabezpeèit integraci seniorù
do spoleènosti.K prohloubení sociální integrace seniorù rozvíjíme mezigeneraèní vztahy
prostøednictvím setkávání iroké veøejnosti v rámci klubové èinnosti, která má rùzné tématické
zamìøení. Spolupracujeme s dobrovolníky i z øad seniorù, kterým patøí velký dík.
V roce 2004 jsme aktivity rozíøili o videoklub (1x
za mìsíc) a ve spolupráci se Zdravotním ústavem Zlín
jsme realizovali projekt  Chutný ivot. Díky spolupráci
s Masarykovou veøejnou knihovnou Vsetín jsme byli
spolupoøadateli Dne seniorù ve Vsetínì, urèenému
iroké veøejnosti. Letos se nám podaøilo dokonèit
podstatnou èást rekonstrukce a úprav charitní zahrady
a tìíme se na její vyuití v pøítím roce.

Celý tým pracovníkù se snaí o naplòování
individuálních potøeb jednotlivých uivatelù
a o vytvoøení pøíjemné, pohodové, radostné
a láskyplné atmosféry. Doufáme, e nám
podaøilo vytvoøit spoleèenství, které se vzájemnì obohacuje, pøijímá a respektuje.

Charita Vsetín
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Pøehled o uivatelích DSS Vsetín v roce 2004
Mìsíce
Denní klienti stacionáøe
Návtìvníci klubové èinnosti

I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII celkem
13 15 15 15 15 15 16 17 17 17 17 17
17
64 62 66 69 50 43 45 29 119 42 60 77
726

V roce 2004 narostl poèet uivatelù stacionáøe. Sluby provozujeme pro mìsto Vsetín
a dalí 4 obce. Prùmìrný vìk je 76 let.

Pøehled aktivit DSS Vsetín v roce 2004
Aktivita
Tématická setkání seniorù
Aktivizaèní programy  výtvarné
Cvièení pro seniory
Vernisá
Biblická hodina
Pedikúra  externí
Kadeøník  externí
Poutní zájezd
Prodejní výstava
Videoklub
Chutný ivot
Hospodaøení støediska v Kè
Denní stacionáø pro seniory Vsetín

Poèet aktivit
13
35
49
3
11
7
7
2
1
3
3
Pøíjmy celkem
998 712

Poèet uivatelù
154
319
339
105
cca 125
48
44
178
22
39
Výdaje celkem
1 129 719

HV
- 131 007

Napsali o nás :
Charita a stacionáø jsou místa do kterých pøicházejí lidé a pøináí sebe sama, aby nali pohodu,
radost a jistotu, e jsou na správném místì lásky i pokory.
Úsmìv a podané ruce vítají nás kadý den v pøíjemném prostøedí. Jsou zde nai pøátelé, èlenové
i pracovníci Charity a plno pouèení, dobré vùle nás nauèit èemukoliv pro osobní potìení.
Cvièíme, odpoèíváme, chodíme kolem zámku
a ze veho s velkým zaujetím rádi zpíváme.
Také dobrý obìd a kafíèko s nìèím na mls je
jaksi samozøejmostí.
A kdy máme bolest najdeme vdy pomoc
a pochopení  kdy máme radost, radujeme se
vichni.
Díky Bohu za tyto chvíle s upøímností vyznává
jedna z nás. (L.S.)
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Denní stacionáø pro seniory Brumov-Bylnice :
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Pracovníci:
Dobrovolníci:
Provoz:

Ing. Zdenìk Vanìk
Podzámèí 862, Brumov-Bylnice
577 330 690
stacionar.brumovbylnice@caritas.cz
vedoucí, peèovatelka, aktivizaèní pracovnice
16
v pracovní dny od 7,00  15,30

Denní stacionáø v Brumovì-Bylnici vznikl za spolupráce Charity Vsetín a Mìstského úøadu
v Brumovì-Bylnici.
V prvních mìsících roku 2004 mìsto Brumov-Bylnice zrekonstruovalo budovu bývalých jeslí
pro úèel stacionáøe pro seniory a pronajalo ji i s pøilehlou zahradou Charitì Vsetín.
Denní stacionáø byl slavnostnì otevøen 1.5.2004 za úèasti pøedstavitelù mìsta a veøejnosti.
Slavnostnì vysvìcen byl dne 11.10.2004 arcibiskupem mons. Janem Graubnerem.
Denní stacionáø má kapacitu 10  15 uivatelù a dalí návtìvníky klubových programù.
V Denním stacionáøi je poskytována
komplexní péèe uivatelùm na základì jejich
individuálních potøeb a míry sobìstaènosti,
zároveò jsou formou aktivizaèních programù
podporovány schopnosti a dovednosti
jednotlivých seniorù.
V roce 2004 poskytoval denním pobyt 6 stálým uivatelùm a 15 uivatelùm klubovým.
Byla navázána spolupráce s Klubem dùchodcù v Brumovì-Bylnici, M a Z, muzeem,
knihovnou, støediskem Junák ad.
K zajitìní dopravy uivatelù bylo zakoupeno
sluební vozidlo, na které finanènì pøispìlo
mìsto Brumov-Bylnice.

Pøehled o uivatelích DSS Brumov-Bylnice v roce 2004
Mìsíce r. 2004
Denní klienti
Klub seniorù

Charita Vsetín

V.
3
12

VI.
4
22

VII.
4
26

VIII.
4
35

IX.
4
14

X.
5
16

XI.
5
27
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XII.
5
38
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Pøehled aktivit DSS Brumov-Bylnice v roce 2004
Aktivita
Tématická setkání seniorù
Aktivizaèní programy
Cvièení pro seniory
Výstavy
Návtìva knìze
Pedikúra
Poutní zájezd
Výlety
Koncert

Poèet aktivit
13
22
35
5
7
7
2
22
4

Poèet uivatelù
82
140
197
29
39
21
10
111
32

V regionu Brumova-Bylnice se jedná o nové zaøízení, jediné svého druhu, které tak nabízí svým
uivatelùm sociální sluby, které nejen usnadní ivot seniorùm a jejich rodinám, ale pøispívá
i svou nabídkou programù ke zkvalitnìní ivota irí veøejnosti.
Projekt vznikl za finanèní podpory MPSV ÈR, KÚ Zlín, Mìsta Brumov-Bylnice, Úøadu práce Zlín,
TK sbírky a dárcù.

Hospodaøení støediska v Kè
Denní stacionáø pro seniory
Brumov-bylnice
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Pøíjmy celkem

Výdaje celkem

HV

838 697

972 229

- 133 532

Charita Vsetín

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

Alena Pøíhodová do 30.9.2004, Jana krobáková, DiS  od 1.10. 2004
Sychrov è. 53, 755 01 Vsetín
571 429 817
romcentrum.vsetin@caritas.cz
1 vedoucí + sociální pracovník, 2 romské asistentky
8
v pracovní dny od 7.00  17.00 dle rozpisu

Rok 2004 byl pro Centrum pro romské matky a dìti rokem rozvoje èinnosti a rozíøení nabídky
slueb, které pøímo reagovaly na potøebu romské komunity ve Vsetínì.
Vechny aktivity smìøovaly k zapojení èlenù romské komunity do plnohodnotného ivota
spoleènosti, zlepení kvality ivota romských matek a dìtí prostøednictvím sociálního
poradenství, aktivizace, zvyováním schopností, roziøováním dovedností a rozvojem
osobnosti. Programy byly zamìøené na kulturu, rozvoj osobnosti a sebevzdìlání.
Pro 12 romských en jsme v loòském roce uspoøádali kurz základù práce na PC. Pro irí okruh
en byly organizovány pøednáky z oblasti péèe o rodinu, plánování rodièovství a kultury.
V Centru se pravidelnì scházely dìti na volnoèasové aktivity a domácí pøípravu na vyuèování.
Domácí pøípravu na kolu realizujeme za pomoci dobrovolníkù z øad studentù S. Zamìøujeme
se pøevánì na romské dìti, které navtìvují bìné Z. K naí radosti je o tuto formu pomoci
zájem, pomohli jsme 15 dìtem ze Z a nìkolika dìtem, které nastoupily na SOU.
Na domácí pøípravu navazovaly zejména taneèní aktivity dìtí, které vytvoøily tøi taneèní
skupiny  Black Boys (6 dìtí), No Angeles (10 dìtí), Dance Boys (8 dìtí). Taneèní skupiny mìly
monost pøedvést své umìní na akcích Den Zemì, Liptálské folklorní slavnosti a Valaské
Záøení.
Celá nae práce se neobela bez sociálního poradenství pøímo v terénu a rodinách. Vydatnou
pomocí nám v tomto ohledu byla a je nae romská kolegynì.

Charita Vsetín
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Akce pro veøejnost :

..
.
.
.
.

Spolupráce s dalími institucemi :

Den otevøených dveøí  100 úèastníkù
Hurá prázdniny  odpoledne
k zakonèení prázdnin  20 úèastníkù
Taneèní soutì  veøejná akce 
70 úèastníkù
Vystoupení na Valaském záøení 
taneèní skupiny Black Boys a No Angeles
Vystoupení taneèních skupin
na Liptálských slavnostech
Vystoupení na Dni zemì

Poèet uivatelù
Centra
65

Poèet kontaktù
Centra
1080

Hospodaøení støediska v Kè
Centrum pro rom. matky a dìti
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Mìsto Vsetín  odbor sociálních vìcí  sociální kurátor, terénní sociální pracovníci
Poradna pro eny a dívky 
Ronov pod Radhotìm
Nízkoprahové zaøízení Diakonie Vsetín 
ROMAClub
Speciální kola Vsetín
Základní koly ve Vsetínì
Agentura podporovaného zamìstnávání
KÚ Zlín  krajská koordinátorka

Kontakty
instituce
273

Poèet kontaktù
terénní sociální práce
1035
Pøíjmy celkem
660 922

Výdaje celkem
691 773

HV
- 30 851

Charita Vsetín

Humanitární pomoc:
Charitní atník
Zodpovìdný pracovník:
Personální zajitìní:
Provozní doba:

Alena Zvonková a Vanda Skládalová
dobrovolníci 2, pøi svozu brigádníci ELIMU
úterý od 10.00  16.30 hod

Pøehled humanitárních zásilek:
26.2.2004
200 ks krabic atstva
26.5.2004
300 ks krabic atstva
2.12.2004
200 ks krabic atstva

odvoz Diakonie Broumov
odvoz Diakonie Broumov
+ 100 pytlù atstva

Tøíkrálová sbírka
Asistent Tøíkrálové sbírky:Bc. Jitka Palová

Sbírka pro Charitu Vsetín
probìhla v 15 obcích:
Francova Lhota, Horní Lideè, Hoálková,
Jablùnka, Kateøinice, Lideèko, Liptál, Luná,
Pozdìchov, Prno, Ratiboø, Rùïka,
Valaská Polanka, Valaská Senice, Vsetín.

Pøehled o výtìku a rozdìlení Tøíkrálové sbírky 2004

Èástka v Kè
234 572

Celkový výtìek Tøíkrálové sbírky 2004
È. Rozdìlení výtìku tøíkrálové sbírky 2004
1 Pøímá pomoc rodinám a lidem v nouzi  7 rodin
(Vsetín, Støelná, Val. Senice)
2 Podpora Hospice Citadela ve Valaském Meziøíèí
3 Osobní asistenèní sluba
4 Dovybavení Denního stacionáøe pro seniory v Brumovì-Bylnici
4 Humanitární pomoc organizovaná SÈKCH
Rozdìleno celkem

50 000
10 000
66 052
10 000
98 520
234 572

Humanitární pomoc uprchlíkùm a migrantùm
V roce 2004 byl udrován kontakt s pohranièní policíí, v prùbìhu roku byly doplnìny zásoby
humanitární pomoci do pøíhranièních skladù pouze v èástce 560,- Kè.

Charita Vsetín
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Hospodaøení Charity Vsetín v roce 2004
Pøíjmy roku 2004 v Kè
MPSV ÈR
Krajský úøad Zlín
Mìsto Vsetín
Mìsto Brumov-Bylnice
Úøad práce
Nadace
celkem

Výdaje roku 2004 v Kè
Provozní náklady celkem
Kanceláøské potøeby
Nákup DHM
Ostatní materiál. náklady
Plyn
Elektøina
Voda
PHM
Oprava, údrba
Cestovné
Reprezentace
Sluby
Leasing, úvìr
celkem

2 758 500
1 260 000
881 000
100 000
943 104
18 000
8 286 299

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

1 375 075
673 305
136 052
94 969
45 466
828

2 678 906
100 838
405 911
379 289
100 400
58 226
21 432
213 562
211 504
43 769
11 526
322 290
182 648
8 951 245

Telefon
Nájemné
Zákonné soc. náklady
Ostatní soc. náklady
Poplatky, danì
Pojitìní majetku
Odpisy
Pøímá soc. pomoc

173 885
57 061
185 020
13 080
300
74 723
62 172
61 270

Mzdové náklady celkem
Mzdové náklady
Odvody
OON
Hospodáøský výsledek

6 272 339
4 477 348
1 628 914
166 077
- 664 946

Hospodaøení Charity Vsetín za rok 2004 skonèilo ztrátou ve výi 664 946,- Kè. Projekty,
u kterých byl záporný výsledek hospodaøení byly finanènì podpoøeny z vlastních treb Charity
Vsetín za poskytované sluby a rezervou roku 2003.
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 výdajù Charity Vsetín v roce 2004
Materiálové náklady 71 %
Pøímá soc. pomoc 1 %
Ostatní 8 %
Sluby 8 %
Energie 2 %
Materiálové
Náklady 2 %
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Struktura výdajù Charity Vsetín v roce 2004
MPSV 33 %
Ostatní 1 %
Dárci 3 %
Platby uivatelùí 8 %
Zdravotní
pojiovny 17 %
Krajský úøad 15 %
Mìstské úøady 12 %
Úøady práce 11 %

Charita Vsetín

Výrok auditora

Charita Vsetín
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Podìkování
Nae upøímné podìkování patøí vám vem, kteøí jste v roce 2004 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
Výbor dobré vùle Olgy Havlové
Zdravotní pojiovny

ÚØAD PRÁCE
Výbor dobré vùle
Nadace Olgy Havlové

Nai nepostradatelní dárci:
Ing. Petr Kotík, MUDr. Stanislava Goldefusová, Ing. Ludìk Vykovský, Frantiek Heryán,
Ing. Ladislav Borák, MUDr. Marie Vaòková, MUDr. Stanislav Stupavský, MUDr. Daniel Bìlov,
imarová Albìta, Novotníková Eva, Marie Motyková, pan Navrátil z Kateøinic, Poláèková Karla,
Výchopòová Rozálie, paní Holeèková, Procházková Milena, Radomìøská Drahomíra,
imarová Boena, Brodská Anna, Divíová Romana, Ing. Vladimír Vanìk, Leopold Novák,
Josef Trèka, rodina Ditrichová a Jiøíèková, Køenková Helena, Mikeová Julie, Steinerová Libue,
Bednáøová Marie, Holcová Marie, paní Novosadová  Jasenka, krabánková Zdenka,
Marie Machù.

Firmy:
Elseremo Brumov-Bylnice, TRYON Brumov-Bylnice, Phong Ho Minh,
Kvìtiny  Chlupáèková Bohumila, Drogerie  Jedlièka Frantiek, TRIOSVAR Brumov-Bylnice,
Unis Brumov s.r.o., Hypernova, M Kobzáòova, Irisa, MC Sluníèko, Pekárna u Mostu,
ÈSAD a.s. Vsetín, Rasso Vlachovice, Papírnictví  Stanislav Olák.

,,Bùh pouívá obyèejných lidí
k uskuteènìní neobyèejných vìcí.
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Podìkování
Ná upøímný dík patøí také spolupracujícím organizacím, institucím, církvím, nestátním
neziskovým organizacím a dobrovolným spolupracovníkùm.
Agentura podporovaného zamìstnávání
ÈSAD a.s.Vsetín
Diakonie Broumov
Divadelmí sdruení Kohùtek
Dolní sbor ÈCE Vsetín
DK Vsetín
Horní sbor ÈCE  Pondìlníèek
CHKO Bílé Karpaty
JUNÁK  svaz skautù v Brumovì-Bylnici
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 a Nedaov
Nae Valasko
Nemocnice Vsetín, Vizovice
NCO NZO Brno
OÚ Francova Lhota
OÚ Horní Lideè
OÚ Hoálková
OU Jablùnka
OÚ Kateøinice
OÚ Leskovec
OÚ Lideèko
OÚ Luná
OU Prno

OÚ Ratiboø
OÚ Rùïka
OU 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 a SOU slueb Vizovice
Støední odborné uèilitì
a Odborné uèilitì Vsetín
SOU zemìdìlské Valaské Klobouky
Svaz skautù a skautek ÈR Vsetín
Vsetínské novin
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

,,Nikdy neztratí èas ten,
kdo dìlá nìco pro druhé.
Charita Vsetín
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