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1 Slovo na úvod

Vážení přátelé, dárci a příznivci.
Další rok je již minulostí a Výroční zpráva Charity Vsetín je příležitostí k poděkování
a shrnutí toho, jak se nám podařilo naplňovat naše poslání – pomáhat potřebným,
být jim nablízku a oporou.
Děkuji všem, kteří se podílejí na společném budování charitního díla. Děkuji zaměstnancům za věrnost, vytrvalost, osobní nasazení a nadšení, bez kterých by nebylo
možné naše společné dílo ve prospěch potřebných uskutečňovat. Zvláště za přípravu a realizaci Dne Charity, kdy jsme prezentovali naši činnost před Domem kultury
ve Vsetíně, a který se setkal s velkým zájmem spoluobčanů. Za toto vše a mnohé
neviditelné patří všem spolupracovníkům obdiv a velké uznání.
Děkuji dobrovolníkům, spolupracujícím a podporujícím institucím a organizacím, médiím, dárcům a všem, kteří nám pomáhají finančními prostředky, radou, modlitbou,
obětí či vlastními silami.
Za podporu a doprovázení děkuji spolupracujícím kněžím i duchovním správcům jiných církví, charitní radě i revizní komisi.
Mé poděkování směřuje také ke všem našim klientům i jejich rodinným příslušníkům
za důvěru, se kterou se na nás obracejí ve svých potřebách.
Doufám, že vás následující informace o naší činnosti zaujmou a zůstanete i nadále
našimi příznivci. Každá vaše pomoc lidská, duchovní, hmotná i finanční je pro naše
další působení velmi vzácná a důležitá.
Podrobnější informace o službách a činnostech
Charity Vsetín naleznete na následujících stránkách.
S přáním všeho dobra a pokoje
Věra Dulavová
ředitelka
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Slovo P. Františka Krále
Tak jako v našem životě, tak i naší charitě přibývá let. Každý další rok je příležitostí
k ohlédnutí zpět. Spousta věcí se podařila, bylo i mnoho těžkostí, které bylo nutno s Boží
pomocí překonat.
Jedno je však jisté, že těch úspěšných kroků byla převaha. Dnes můžeme uvádět spousty
úspěšných služeb a velké řady spokojených klientů.
Velký dík patří všem, kteří se na díle Charity Vsetín jakýmkoliv způsobem podíleli. Nejen
pracovníkům a dobrovolníkům, ale i všem sponzorům a dárcům při sbírkách v našich
kostelích, všem, kteří vytvářeli duchovní zázemí svou modlitbou a obětí.
Všem účastníkům charitního díla vyprošuji sílu ke konání dobra, radost z toho, že
můžeme mít podíl na Boží lásce k lidem a budování Božího království, kde budou mít
prim právě ti, o které se staráte.
Jednou vám dobrý Bůh připočte k dobru, že to, co jste učinili pro jednoho z nejposlednějších, Jemu jste učinili...
K tomu všem ze srdce žehná
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2 Území působnosti Charity Vsetín
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3 Poděkování
Naše poděkování patří vám všem, kteří jste v roce 2014 podpořili činnost Charity
Vsetín finančními a věcnými dary, nebo svou dobrovolnou činností bez nároku na
finanční odměnu.
Hlavní finanční podporu nám poskytli
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Zlínský kraj; Město Vsetín; Úřad práce
ve Vsetíně; zdravotní pojišťovny – Všeobecná zdravotní pojišťovna; Česká průmyslová
zdravotní pojišťovna; Revírní bratrská pokladna; Zdravotní pojišťovna Ministerstva
vnitra ČR; Vojenská zdravotní pojišťovna; Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví.

MĚSTO VSETÍN

Ostatní donátoři
Obec Francova Lhota; Obec Liptál; Obec Lhota u Vsetína; Obec Lužná; Městys Nový
Hrozenkov; Obec Pržno; Obec Ratiboř; Obec Seninka; Obec Ústí u Vsetína; Obec
Valašská Polanka; Arcidiecézní charita Olomouc; Vodovody a kanalizace Vsetín,
a.s.; INDET SAFETY SYSTEMS a.s.; Kovošrot Kubík s.r.o.; PharmDr. Bohumil Hanák,
lékárna Medicentrum Vsetín; NOVENTIS s.r.o.; ZV – Nástroje s.r.o.; Nakladatelství
KNIHA ZLÍN, s. r. o.; Aplika print Tomáš Adámek; KOVAR a.s.; Austin Detonator s.r.o.
Ing. Petr Kotík; Ing. Slavomír Opler; Lenka Podešvová; Bohdan Rychlík.
Spolupracující instituce, organizace a osoby
Charita Vsetín spolupracuje s celou řadou organizací i fyzických osob, za jejichž
podporu touto cestou děkujeme.
K nim patří:
Krajský úřad Zlínského kraje, městské a obecní úřady v ORP Vsetín.
Městský úřad ve Vsetíně; MěÚ Vsetín - Odbor sociálních věcí; MěÚ Vsetín - Odbor
kultury; MěÚ Vsetín - Vsetínská správní a investiční p.o.; MěÚ Vsetín - Odbor sociálně
- právní ochrany dětí; Organizační složka města - Terénní sociální práce; Krajský úřad
Zlínského kraje - Oddělení neziskového sektoru; Odbor sociálních věcí Krajského
úřadu Zlínského kraje; Krajský úřad Zlínského kraje - Oddělení sociálně - právní
ochrany; Městská policie Vsetín; Úřad práce ČR – Krajská pobočka ve Zlíně;
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OÚ Bystřička; OÚ Francova Lhota; OÚ Horní Lideč; OÚ Leskovec; OÚ Hošťálková;
OÚ Jablůnka; OÚ Janová; OÚ Kateřinice; MěÚ Karolinka; OÚ Lhota
u Vsetína; OÚ Lidečko; OÚ Liptál; OÚ Lužná; OÚ Mikulůvka; OÚ Oznice; OÚ Pozděchov;
OÚ Pržno; OÚ Ratiboř; OÚ Růžďka; OÚ Seninka; OÚ Střelná; OÚ Valašská Polanka; OÚ
Valašská Senice; OÚ Ústí u Vsetína; MěÚ Vsetín.
Církve a náboženské společnosti
Arcidiecézní charita Olomouc
Římskokatolické farnosti: Vsetín; Francova Lhota; Hošťálková; Lidečko; Liptál;
Pozděchov; Pržno; Růžďka; Střelná; Valašská Polanka.
Dolní sbor ČCE Vsetín; Horní sbor ČCE Vsetín; ČCE Hošťálková; ČCE Kateřinice;
ČCE Pržno.
Kulturní organizace
Masarykova veřejná knihovna Vsetín; Dům kultury Vsetín - kino Vatra; Muzeum
regionu Valašsko.
Média
Valašský deník; Vsetínské noviny; TV Beskyd; Český rozhlas Brno; Informace ACHO;
Rádio Proglas; TV NOE; Regionální TV; Radio Čas;
Zdravotnické organizace a organizace se zdravotnickým zaměřením
Vsetínská nemocnice a.s.; Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice; Zdravotní ústav
se sídlem ve Zlíně (pobočka Vsetín); Český červený kříž Vsetín; HARTMANN - RICO
a.s.; MSM spol. s r.o.; Zelená hvězda Zlín - Medizone s. r. o.; Lohmann & Rauscher,
s.r.o; ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s. Dr. Max; Lékárna - Mrázek Petr PharmDr.
Praktičtí a odborní lékaři; pracovníci zdravotních pojišťoven.
Školská zařízení
MŠ Kobzáňova; MŠ Trávníky; ZŠ Integra; ZŠ Sychrov; ZŠ Luh; ZŠ Trávníky; ZŠ Ohrada;
ZŠ Rokytnice.
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín; Masarykovo gymnázium Vsetín; Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola Vsetín; Střední škola Kostka, s.r.o.
Firmy a jiné organizace
ELIM Vsetín o.s.; Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. Vsetín – Hrbová a Terénní asistenční služba v rodinách s dětmi Azylového domu; Týdenní
stacionář Jitka, o.p.s.; Diakonie Vsetín; Charita Valašské Meziříčí; Charita Nový
Hrozenkov; Auxilium Vsetín; DC Adorea Vsetín; VKCI Vsetín; Skauti a skautky Vsetín.
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GALVAMET s r.o. Vsetín; ČSAD a.s. Vsetín; Papírnictví Olšák; ATLAS – Jiří Miček;
INSIA optimum, s.r.o. Vsetín; Automont Jaromír Mikulík; Pekařství Střelná; Sorpek
spol. s r.o.; Caffe bar Pohoda; Alena Krmenčíková – Jídelna Sklář; Lipta – TDP a.s.;
Koloniál Eliška Bambuchová; PELL‘S s.r.o.; LEONN promotion, s.r.o.; CONSI v.o.s.;
DAF INNOVA, s.r.o.; Austin Detonator s.r.o.; Pizzerie Pizza Lázky; LIPTA - TDP a.s.;
Hypermarket Albert; Hotel Nová radnice; TREND gastronomie, s.r.o.; Ing. Jiří Macháček
– INPRAISE.
Ing. Radomír Fic – účetní a ekonomické služby; Ing. Petr Kotík – daňový poradce;
Mgr. Karel Neubauer – právní služby; Mgr. Radek Maňák; Ing. Renata Tvrdoňová
– technik BOZP; Vít Chovanec - Autoškola Chovanec; Mgr. Veronika Vymětalová –
supervizorka NZDM Zrnko; Mgr. Piotr Wardecki – supervizor Osobní asistenční služby;
PhDr. Soňa Stiborová – supervizorka Denního stacionáře pro seniory; Mgr. Jiří
Šupa - supervizor CAMINO sociální rehabilitace; Mgr. Karin Konečná - supervizorka
Pečovatelské služby; MUDr. Lenka Šebelová; MUDr. Eva De La Hozová; Mgr. Pavla
Povýšilová – speciální pedagog MP Sidera.
Fyzické osoby
P. František Král; P. Antonín Fiala; P. Karel Hořák; P. Bohumír Vitásek; f. Bronislav
Czudek; f. Radmila Včelná; f. Pavel Čmelík.
Bc. Marta Koňaříková; Eva Jochcová; Mgr. Luděk Kovařík; Hana Malá; Vladimíra
Volková; Mgr. Naděžda Dorňáková; Radovan Kocúrek; František Novotný; Josef
Bednárik; Jiří Zicha; Helena Křenková; Mgr. Markéta Helešicová; Magda Kašparová;
Bc. Bedřich Pišťák; Jiří Stanislav; Mgr. Renata Sýsová; Hana Kovářová; Vlasta Čížová;
Hana Kollárová; Dominika Zgarbová; Nelly Rudlová.
Dobrovolníci v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež ZRNKO, v Mimoškolní
přípravě Sidera, v Denním stacionáři pro seniory a další dobrovolníci, kteří se podíleli
na Tříkrálové sbírce.
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4 Poslání Charity Vsetín
Charita Vsetín je církevní právnická osoba, která na základě křesťanských hodnot
poskytuje pomoc a podporu lidem v nepříznivých životních situacích prostřednictvím
komplexu služeb.
Charita Vsetín poskytuje služby vycházející z individuálních potřeb osob všem lidem
bez rozdílu, na základě dodržování lidských práv a základních svobod. Sdružuje profesionální i dobrovolné pracovníky a usiluje o dosažení maximální možné kvality poskytovaných služeb.
Charita Vsetín je součástí Arcidiecézní charity Olomouc, která patří ke sdružení
Charita Česká republika.
Charita Česká republika je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa
Caritas Internationalis a také jejího Evropského regionu Caritas Europa.
Charita Vsetín je zřízena na základě Stanov Arcidiecézní charity Olomouc, je
účelovým zařízením Římskokatolické církve ve smyslu § 6, odst. 1, písmeno h), zákon
č. 3/2002 Sb.
Datum ustanovení - 1. 7. 1992 – zřizovací dekret CZ – 36/93.
Charitě Vsetín byla delegována právní subjektivita dne 3. 8. 1992
dekretem ředitele Arcidiecézní charity Olomouc.
Ode dne 30. 1. 1995 byla ustavena jako Oblastní charita.
Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována dne 30.10.1996.
V roce 2014 Charita Vsetín zaměstnávala 41 pracovníků na hlavní pracovní poměr.
Charita Vsetín v daném roce poskytovala služby převážně osobám se zdravotním
postižením, seniorům, nemocným a osobám ohroženým sociálním vyloučením. Na území
města Vsetín a v obcích v okruhu 20 km poskytovala Charita Vsetín tyto sociální služby
– Pečovatelskou službu, Osobní asistenční službu, Denní stacionář pro seniory, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO, CAMINO sociální rehabilitaci.
Charita Vsetín je také nestátním zdravotnickým zařízením. Tento statut získala na
základě rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení podle zákona
č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Charita
Vsetín tedy poskytuje odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacientů na
základě indikace praktického lékaře, nebo na základě doporučení ošetřujícího lékaře
při hospitalizaci pacienta.
Charita Vsetín poskytuje službu v oblasti vzdělávání dětí s názvem Mimoškolní příprava
Sidera.
Charita (latinsky caritas) v překladu znamená křesťanská láska k bližnímu a dobročinnost na základě této lásky prokazovaná nebo organizovaná. Prakticky se jedná o naplňování Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.
Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost
a naději.
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5 Základní údaje o Charitě Vsetín
Sídlo organizace:		
				

Charita Vsetín
Horní náměstí 135, Vsetín, 755 01

Telefon:

		

ředitelství 571 411 709

E-mail:			
				

vsetin@vsetin.charita.cz
reditel@vsetin.charita.cz

Web:				

www.vsetin.caritas.cz

Statutární zástupce:

Věra Dulavová

IČO/DIČ:			

44 74 07 78 / CZ 44 74 07 78

Bankovní spojení:		

KB Vsetín, číslo účtu 563344851/0100

Registrace u MK ČR:

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

Trvání činnosti:		

od 1. 7. 1992

Území působnosti:		

Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové
rozloze 38 000 ha:
Bystřička, Francova Lhota, Horní Lideč,
Hošťálková, Jablůnka, Janová, Kateřince,
Lačnov, Leskovec, Lhota u Vsetína, Lidečko,
Liptál, Lužná, Mikulůvka, Oznice, Pozděchov,
Prlov, Pržno, Ratiboř, Růžďka, Seninka,
Střelná, Ústí u Vsetína, Valašská Polanka,
Valašská Senice.

				
		
		
		
		
		
		
		

Rada Charity Vsetín:
				
				
				
				
				
		

Revizní komise:
				
				

MUDr. Daniel Bělov
Ing. Věra Pelcová
Ing. Marie Podpinková
Jaroslava Scharfová
Marie Kubíková
Antonín Hradil
Alena Zetková
Naděžda Pavelková
Lenka Změlíková
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6 Organizační struktura Charity Vsetín
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7 Charitní ošetřovatelská služba
Vrchní sestra:
Adresa:		
Telefon:
E-mail:		

Horní náměstí 135, Vsetín
571 414 025, 604 437 921
daniela.manakova@vsetin.charita.cz

Bc. Daniela Maňáková

Pracovníci:		
Provoz:		

zdravotní sestry 5 úvazků
nepřetržitý, 7 dnů v týdnu po celý kalendářní rok.

Posláním ošetřovatelské služby je zajistit odbornou a kvalitní zdravotní péči v domácím
prostředí pacientů. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Výkony ošetřovatelské služby jsou v domácnostech pacientů poskytovány nepřetržitě, sedm dní v týdnu
v průběhu celého roku, včetně sobot, nedělí a svátků.
Je určena pacientům všech věkových kategorií, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou
a kvalifikovanou ošetřovatelskou péči.
Ošetření pacienta je prováděno formou návštěvní služby na základě indikace praktického
lékaře nebo odborného lékaře v nemocnici při propouštění pacienta z hospitalizace.
Cíl:
•
•
•

Zajištění odborné zdravotní péče v domácím prostředí pacientů.
Oddálení hospitalizace nebo zkrácení doby pobytu v nemocnici.
Zlepšení zdravotního stavu pacienta a jeho mobility, zhojení defektů, snížení
rizika vzniku komplikací, zlepšení kvality života.

Charitní ošetřovatelská služba zajišťuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

převazy kožních defektů, bércových vředů, proleženin a jiných ran,
cévkování u žen,
péči o stomie a katetry,
odběry krve a ostatního biologického materiálu,
kontroly krevního tlaku,
měření glykémie,
ošetřovatelskou rehabilitaci,
aplikaci injekcí, inzulínu, infúzí,
přípravu a podání léků,
zaučení pacienta nebo jeho rodiny v aplikaci inzulínu,
péči o pacienty v terminálním stádiu onemocnění.
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Odbornou ošetřovatelskou péči poskytují zdravotní sestry s praxí. Sestry jsou registrované dle zákona č. 96 /2004 Sb. Stálý zdravotní tým tvoří čtyři zdravotní sestry
a vrchní sestra.
Ošetřovatelská péče může být doplňována pečovatelskou službou a službou osobní
asistence. Spolupracujeme s ordinacemi praktických a odborných lékařů a dalšími
zdravotnickými zařízeními.
Počet ošetřených
nemocných v roce 2014

Město
Vsetín

Jiné
obce

Počet
návštěv

Počet
výkonů

258

192

66

7 877

17 720

Výčet nejčastějších výkonů
v roce 2014

Lokální
ošetření

Odběry krve

Ošetření
stomií

Aplikace
injekcí

8 292

447

132

166

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Charitní ošetřovatelská služba
Výnosy celkem
příjmy ze služeb
dary
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2014 - Kč
1 832 495
1 780 687
24 621
27 187
2 036 876
399 413
1 565 347
72 116
- 204 381
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Rok 2013 - Kč
1 903 054
1 691 797
190 417
20 840
2 056 295
477 756
1 503 144
75 395
- 153 241
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8 Charitní pečovatelská služba – Vsetín
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Pavlína Žažová
Pod Žamboškou 253, Vsetín
571 420 677, 739 124 847
pavlina.zazova@vsetin.charita.cz

Pracovníci:

pracovníci v sociálních službách – 12,5 úvazku
sociální pracovník – 0,75 úvazku
jednosměnný provoz s nerovnoměrným rozložením pracovní doby

		
Provoz:		

Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Cílem charitní pečovatelské služby je na prvním místě udržení uživatele v jeho vlastním
sociálním prostředí, zachování životního stylu, soběstačnosti a aktivity.
Pomáhá seniorům prožít důstojné stáří a současně je nemalou pomocí pečujícím rodinám.
Služby jsou poskytovány odborným personálem. Všichni pracovníci pečovatelské služby
úspěšně absolvovali akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách.
Charitní pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy s uživatelem,
který si tyto služby hradí dle platné výše úhrad.
(Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách.)
Pečovatelská služba nabízí:
•
pomoc při osobní hygieně,
•
koupel ve vodním lůžku pro imobilní uživatele,
•
dovoz oběda,
•
pomoc při podání jídla a pití,
•
pomoc s úklidem domácnosti,
•
nákupy a běžné pochůzky,
•
praní a žehlení prádla,
•
základní sociální poradenství.
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V roce 2014 se nám podařilo:
• pracovníci se zapojili do organizace Tříkrálové sbírky,
• v nových prostorách Pod Žamboškou 253, jsme vybudovali prádelnu sloužící
k praní a žehlení prádla uživatelů,
• pracovníci se zapojili do propagace služby na Den charit před Kulturním domem.

Počet uživatelů CHPS

Město Vsetín

Jiné obce

Počet návštěv

322

293

29

45 988

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Charitní pečovatelská služba
Výnosy celkem
příjmy ze služeb
dotace MPSV
dotace Město Vsetín
dotace obce
dotace ÚP
dary
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2014 - Kč
5 582 383
1 912 662
2 716 000
619 000
15 000
100 747
114 257
104 717
5 707 867
1 394 923
3 724 394
588 550
- 125 484

Charita Vsetín						

Rok 2013 - Kč
5 458 593
1 913 652
2 587 000
610 000
65 000
190
97
5 628
1 669
3 676
282
-169

212
729
305
254
617
434
712
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9 Půjčovna kompenzačních pomůcek
Vedoucí:

Božena Czudková

Adresa:
Telefon:
E-mail:

Horní náměstí 135, Vsetín
571 411 709, 733 283 635
bozena.czudkova@vsetin.charita.cz

Provoz:		

pondělí – pátek: 6:30 – 15:00
(S ohledem na charakter služby je nejvhodnější prvotní telefonní 		
kontakt.)

			
		

Pomůcky zapůjčujeme:
• uživatelům našich služeb domácí péče (Ošetřovatelská služba, Pečovatelská služba,
Osobní asistence),
• ostatním zájemcům individuálně dle jejich požadavků.
Pomůcky se zapůjčují na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však na šest měsíců.
Bližší informace lze získat na:
www.vsetin.charita.cz/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Na těchto stránkách naleznete odkaz i na katalog a ceník kompenzačních pomůcek.
Pomůcky jsou průběžně obnovovány a doplňovány dle možností a poptávky.

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Půjčovna kompenzačních pomůcek Rok 2014 - Kč
Výnosy celkem
127 979
příjmy ze služeb
127 979
dary		
ostatní příjmy		
Náklady celkem
94 515
nákupy a služby
53 871
osobní náklady
39 644
ostatní náklady
1 000
Hospodářský výsledek
+33 465

Rok 2013 - Kč
103 609
98 441
168
5 000
43 537
14 585
28 952
+60 072
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10 Osobní asistenční služba
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
			

Pracovníci:
			
Provoz:		
			
			

Jana Bartoňová
Horní náměstí 135, Vsetín
571 410 001, 605 006 294
asistence@vsetin.charita.cz
jana.bartonova@vsetin.charita.cz
sociální pracovník – 0,48 úvazku
pracovníci v sociálních službách - osobní asistenti - 3,57 úvazku
• kancelář – v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin,
• služba osobní asistence je poskytována bez časového omezení
(24 hodin denně, včetně víkendů a svátků).

Osobní asistence je terénní sociální služba, která je určena zejména těm, kteří
potřebují pomoc druhé osoby ve zvládání činností jako je například péče o vlastní
osobu, zajištění fyziologických potřeb, ale i kontakt se společností nebo doprovod či
dovoz automobilem.
Službu mohou využít osoby se zdravotním postižením od 19 let a senioři.
Na základě uzavření písemné smlouvy poskytujeme tyto činnosti:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podání jídla a pití,
oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, přesun na vozík nebo lůžko),
• pomoc při osobní hygieně (koupání, sprchování, použití WC),
• pomoc při zajištění stravy (příprava jídla a pití),
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, údržba domácnosti a osobních věcí,
nákup, běžné pochůzky),
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (jsou to aktivity podporující sociální
začleňování – kontakt s rodinou, kulturní a zájmové akce, také nácvik a upevňování
motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností – procvičování
jemné motoriky, chůze, paměti, společné rozhovory, atd.),
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení do školy,
zaměstnání, k lékaři, do veřejných institucí, apod.),
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při písemné i ústní komunikaci, atd.),
• základní sociální poradenství (poskytnutí potřebných informací přispívajících
k řešení nepříznivé životní situace).
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Nad rámec vyhlášky poskytujeme fakultativní činnost:
• přepravu uživatele autem Osobní asistenční služby - přepravu je možné sjednat
pouze na základě smlouvy, souběžně s poskytnutím služby osobního asistenta
(dovoz a doprovod k lékaři, společný nákup, vyřizování osobních záležitostí na
úřadech, apod.).
Poskytujeme takovou pomoc, aby uživatel mohl žít důstojným životem ve svém domácím prostředí, aktivně napomáháme v jeho integraci do společnosti, službu směřujeme ke zvolenému cíli uživatele.
Osobní asistence je hrazena uživatelem, dle aktuálně platného ceníku. Cena poskytovaných služeb se řídí Prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.
Co nás potěšilo v roce 2014:
• v lednu jsme se podíleli na realizaci Tříkrálové sbírky,
• v jarních měsících celý tým osobní asistence absolvoval kurzy Alternativní
a augmentativní komunikace a Reminiscence,
• v září jsme se podíleli na realizaci Dne otevřených dveří Charity Vsetín, který
proběhl na prostranství před Domem kultury a byl určen široké veřejnosti,
• v průběhu roku se pracovníci účastnili pěti supervizních setkání celého týmu osobní
asistence.
Počet uživatelů OAS

Město
Vsetín

Jiné
obce

40

32

8

Počet kontaktů v přirozeném Počet hodin
prostředí uživatelů
přímé péče
1 517

18 Charita Vsetín						
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Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Osobní asistenční služba
Výnosy celkem
příjmy ze služeb
dotace MPSV
dotace Město Vsetín
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2014 - Kč
1 563 570
390 070
1 123 500
50 000
0
1 564 735
338 330
1 173 043
53 362
- 1 165
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Rok 2013 - Kč
1 757 268
452 727
1 189 000
78 997
36 544
1 772 838
299 566
1 404 872
68 400
-15 570
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11 Denní stacionář pro seniory – Vsetín
Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
e-mail: 		
			

Bc. Jitka Palová
Horní náměstí 135, Vsetín		
571 448 026, 737 636 926
stacionar@vsetin.charita.cz
jitka.palova@vsetin.charita.cz

Pracovníci:
			
Provoz:		

sociální pracovník - 0,5 úvazku
pracovníci v sociálních službách – 1,75 úvazku
v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin

Denní stacionář pro seniory je ambulantní sociální služba.
Je určena seniorům od 65 let, kteří chtějí aktivně trávit svůj volný čas, i lidem, kteří
jsou v důsledku dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné
fyzické osoby.
Služba podporuje zachování soběstačnosti, pocitu vlastní hodnoty a důstojnosti.
V bezpečném prostředí umožňujeme seniorům pobyt a aktivity v kolektivu.
Je určena seniorům:
• kteří jsou schopni se přizpůsobit pobytu ve společenství Denního stacionáře pro
seniory,
• jejichž zdravotní stav umožňuje transport, pobyt ve stacionáři a účast na aktivitách.
Mezi hlavní cíle naší sociální služby patří:
• podpora uživatelů v udržování, případně v navazování sociálních vazeb,
• zachování, popřípadě zlepšení fyzických i psychických schopností uživatelů,
• podpora uživatelů tak, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí,
• uspokojování duchovních potřeb uživatelů.
V roce 2014 byl Denní stacionář pro seniory v období od 1. 5. - 31. 12. 2014 místem „Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji“.

Charita Vsetín						
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Jako každý rok, tak i v roce 2014 bylo v Denním stacionáři pro seniory realizováno
spoustu aktivit:
• v lednu jsme spolu s uživateli vyslechli poutavou přednášku o putování po Thajsku,
• v průběhu měsíce března proběhlo hned několik zajímavých aktivit. Cvičení na
balanční desce MFT Challenge disc, návštěva výstavy - Egypt dar Nilu a čtení
s pracovníky Masarykovy veřejné knihovny Vsetín úryvků ze známých knih Bohumila Hrabala,
• na konci dubna byla uspořádána vernisáž obrázků dětí MŠ Kobzáňova Vsetín, na
téma „Domácí mazlíčci“,
• v květnu jsme s dětmi ze ZŠ Luh Vsetín oslavili tancem Den matek,
• během letních měsíců jsme několikrát navštívili centrum města Vsetín a jeho
blízké okolí. Ať už to byla návštěva cukrárny nebo procházka v Panské zahradě či
malé výlety do blízkých vesnic,
• v měsíci září (při příležitosti Dne Charit) proběhl v našem zařízení den otevřených
dveří. V průběhu září jsme s uživateli pekli a zdobili perníčky ke Dni seniorů,
• 1. října jsme ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou Vsetín uspořádali
již 11. ročník akce Den seniorů aneb Rok na Valašsku; v průběhu října jsme
navštívili místní podnik na výrobu baněk,
• v listopadu byla uspořádána druhá vernisáž výtvarných prací, tentokrát dětí MŠ
Trávníky Vsetín na téma: „Šelmy, šelmy, šelmičky“ a také proběhla beseda
s P. Richardem Cenkerem o cestování po Bolívii,
• v adventním čase se uskutečnila každoroční prezentace výrobků Denního
stacionáře pro seniory v Římskokatolickém kostele, která je pro nás vyvrcholením
celoroční tvůrčí práce uživatelů služeb i personálu,
• v předvánočním čase jsme se společně s dětmi MŠ Kobzáňova radovali na
„Vánoční besídce“.
Kromě jmenovaných aktivit jsme v průběhu celého roku realizovali pravidelný měsíční
program Denního stacionáře pro seniory.
Aktivity:		
Počet aktivit v roce 2014
Cvičení					
47
Kultura					
46
Tvoření					
42
Setkání				
8
Trénink paměti				
29
Biblická hodina				
10
Pracovní činnosti			
40
Vernisáž			
2
Den seniorů			
1
Prezentace výrobků		
1
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V roce 2014 využilo službu Denního stacionáře pro seniory 23 uživatelů.
Průměrný věk uživatelů v roce 2014 byl 84 let.
Počet uživatelů
DSS

Město
Vsetín

Jiné
obce

23

19

4

Počet
kontaktů
645

Počet hodin
přímé péče

Počet
intervencí

4 137

634

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
Denní stacionář pro seniory
Rok 2014 - Kč
Výnosy celkem
901 905
příjmy ze služeb
144 170
dotace MPSV
574 300
dotace Město Vsetín
43 000
dotace obce		
dotace ÚP
106 620
dary
33 815
Náklady celkem
1 089 305
nákupy a služby
191 314
osobní náklady
873 471
ostatní náklady
24 520
Hospodářský výsledek
- 187 400
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Rok 2013 - Kč
910 653
236 233
608 000
50 000
5 000
11
1 036
191
808
35
- 125

420
167
818
738
611
514

23
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12 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO
Vedoucí:
			

Lenka Obrodovská, DiS. (do 31. 1. 2014)
Mgr. Veronika Zimková (od 1. 2. 2014)

Adresa:
Telefon:
E-mail: 		
			

Sychrov 53, 755 01 Vsetín
571 429 817, 731 046 236
zrnko@vsetin.charita.cz
veronika.zimkova@vsetin.charita.cz

Pracovníci:
			
Provoz:
		

sociální pracovníci 1,75 úvazku
pracovníci v sociálních službách 0,5 úvazku
pondělí, středa, čtvrtek 12:00 – 18:00
úterý			
12:00 – 16:00

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZRNKO poskytuje sociální službu dětem
a mládeži ve věku 6 – 18 let, které se ocitly v nepříznivé a obtížné sociální situaci
nebo jsou touto situací ohroženy.
Poskytování sociální služby NZDM Zrnko vychází z následujících principů:
• princip nízkoprahovosti,
• princip volného vstupu,
• princip dobrovolnosti,
• princip individuálního přístupu,
• princip anonymity,
• princip mlčenlivosti,
• princip dodržování práv,
• princip flexibility.
Sociální služba NZDM Zrnko je poskytována bezplatně.
Poskytované aktivity dle zákona o sociálních službách:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Kapacita zařízení je 15 osob v daný okamžik.
Služba byla financována z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, Města
Vsetín a z dalších zdrojů.
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Každý měsíc jsme měli v NZDM Zrnko preventivně zaměřen.
Tématu měsíce jsme vždy přizpůsobovali celý program.
• Leden, Únor (Zdravý životní styl, Co se sluší?)
• Březen, Duben (Závislosti, Zdraví)
• Květen, Červen (Lidská sexualita, Rodina)
• Červenec, Srpen (Můj volný čas, Moje město)
• Září, Říjen („Psycho téma“, Já v kolektivu)
• Listopad, Prosinec (Multikulturalita, Kriminalita, Zákon)
TYP SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež HS 60

UKAZATEL

		

POČET

uživatel

76

kontakt

2 017

intervence

1 282

Co nás potěšilo:
• podařilo se nám udržet integrační charakter služby,
• navštívili nás čerti z Francovy Lhoty,
• naši uživatelé se zúčastnili fotbalového turnaje NZDM ve Zlíně,
• proběhl Den otevřených dveří za aktivní účasti spolupracující ZŠ Sychrov,
• spolupráce s Dobrovolnickým centrem Adorea a následná spolupráce s dobrovolníky,
• spolupráce se supervizorkou Mgr. Veronikou Vymětalovou (pracovníci měli 5x
supervizi týmovou a 1x individuální).
Perličky:
• Já bych chtěl být vaginolog (pozn. rozhovor o výběru povolání).
• Michale, ty jsi škopulant!
• Já jsem se do tebe zamiloval. Dáš mi pusu? Jenom takovou tu dětskou!
Sociálně – právní ochrana dětí
Charita Vsetín jako právnická osoba byla pověřena k výkonu sociálně-právní ochrany
(SPOD) dětí a mládeže. I nadále máme pověření k těmto činnostem:
• činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku,
• zřizování a provoz zařízení sociálně – výchovné činnosti.
V rámci činnosti SPOD jsme poskytovali konzultace, poradenství, informace v oblasti
vztahů, dospívání, problémů v rodině, mezi vrstevníky, ve škole atd.
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Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
ZRNKO (HS 060,070,080,160)
Výnosy celkem
dotace MPSV
dotace Město Vsetín
dotace Zlínský kraj
dary
ostatní příjmy
Náklady celkem
nákupy a služby
osobní náklady
ostatní náklady
Hospodářský výsledek

Rok 2014 - Kč
1 230 212
732 900
333 000
0
161 312
3 000
1 459 641
485 520
965 629
8 492
- 229 429
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Rok 2013 - Kč
1 325 105
697 000
316 900
250 242
57 962
3 001
1 635 678
588 152
1 026 430
21 096
- 310 573
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13 Mimoškolní příprava SIDERA
Pedagogický pracovník:
				
Adresa:
		
Telefon:
		
E-mail:
		
				

Mgr. Silvie Krhutová (do 22. 8. 2014)
Mgr. Mária Mudráková (od 25. 8. 2014)
Sychrov 53, 755 01 Vsetín
571 429 817, 736 647 227
sidera@vsetin.charita.cz
maria.mudrakova@vsetin.charita.cz

Pracovníci: 			
pedagogický pracovník 0,5 úvazku
				
asistent pro práci s dětmi 0,5 úvazku
Dobrovolníci:			
4
Provoz: 				
pondělí – čtvrtek
12:00 – 16:00
		
Mimoškolní příprava Sidera principiálně navazuje na projekt s názvem „Vzdělání –
cesta k úspěchu“ financovaný z ESF, konkrétně z grantového programu OP VK, který
byl ukončen ke dni 28. 2. 2013. Nyní probíhá již druhý rok udržitelnosti uvedeného
projektu.
Mimoškolní příprava Sidera pokračuje ve dvou klíčových aktivitách projektu, tj. pravidelná
a systematická mimoškolní příprava a realizace vzdělávacích modulů. Pomáhá dětem
ze sociálně znevýhodněného prostředí zvládat jejich školní povinnosti a úspěšně
dokončit povinnou docházku na základní škole běžného typu.
Mimoškolní příprava Sidera je poskytována bezplatně.
Mimoškolní příprava Sidera je určena dětem, které vyrůstají:
•
v rodinném prostředí s nízkým sociálním statusem,
•
v rodinách s výskytem sociálně-patologických jevů,
•
v neúplné rodině,
•
nebo pochází z etnické menšiny.
Poskytování pravidelné mimoškolní přípravy vychází z následujících principů:
•
pracovník přistupuje k dítěti individuálně,
•
pracovník dítě vede k samostatnosti, kontroluje správnost plnění úkolů,
objasňuje a vysvětluje učivo, nikdy nedělá práci za dítě,
•
pedagogický pracovník spolupracuje se školou, do které dítě dochází,
veškeré předávání informací probíhá vždy se souhlasem dítěte a zákonného
zástupce.
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Každému dítěti jsou pro mimoškolní přípravu vyhrazeny 2 dny v týdnu.
Délka mimoškolní přípravy dítěte je maximálně 90 minut za den.
Kapacita mimoškolní přípravy je 21 dětí.
Náplň mimoškolní přípravy:
•
domácí úkoly, referáty, projekty,
•
procvičování učiva dle času a potřeb dítěte,
•
prohlubování školních znalostí,
•
příprava na opravnou zkoušku.
Výukové metody:
•
individuální i skupinová práce dětí, práce s internetem, interaktivní tabulí, 		
PC programy, encyklopediemi, využívání názorných pomůcek a didaktických her.
Vzdělávací moduly:
•
v rámci projektu „Vzdělání - cesta k úspěchu“ bylo vytvořeno 7 vzdělávacích
modulů, v jejichž realizaci se nadále pokračuje; realizace probíhá jak pro 		
děti, které navštěvují NZDM Zrnko, tak i pro základní školy běžného typu, ve
kterých se vyskytují děti ze sociálně znevýhodněného prostředí,
•
v tomto roce jsme zrealizovali tyto vzdělávací moduly: Recyklace odpadů,
Dopravní výchova, Zdravověda, Zábavná matematika, Režim dne, Zdravá 		
výživa,
•
pro základní školy byly zrealizovány 3 vzdělávací moduly a pro NZDM Zrnko
byly zrealizovány 2 vzdělávací moduly,
•
do zrealizovaných vzdělávacích modulů se celkově zapojilo 65 dětí ze spolupracujících základních škol a NZDM Zrnko.
Kvantifikace projektu:
Počet dětí navštěvujících pravidelnou mimoškolní přípravu:
Počet setkání v rámci mimoškolní přípravy:			
Počet zrealizovaných vzdělávacích modulů:			
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O pravidelnou mimoškolní přípravu přetrvává zájem ze strany rodičů, spolupracujících organizací i samotných dětí. Roste zájem o vzdělávací moduly ze strany škol.
Pokračujeme v dobře navázané spolupráci s dobrovolnickým centrem Adorea.

Vzdělávací modul Režim dne

Vzdělávací modul Dopravní výchova
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14 CAMINO sociální rehabilitace

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO
PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Vedoucí:
Adresa:
Telefon:
E-mail:		
		

Pracovníci:
		
Provoz:		
		
		
		

Mgr. Markéta Helešicová
MUDr. Fr. Sovy 61, Vsetín
571 420 763, 733 283 636
camino@vsetin.charita.cz
marketa.helesicova@vsetin.charita.cz
sociální pracovníci 4 - 3 úvazky
pracovníci v sociálních službách 2 - 1,5 úvazku
ambulantní i terénní služba
•
pondělí, středa 8:00 – 16:00 hodin
•
úterý, čtvrtek 10:00 – 14:00 hodin
•
pátek 8:00 – 12:00 hodin

Služba sociální rehabilitace je určena dospělým lidem ve věku nad 18 let, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. Horní věková hranice není vymezena, vycházíme z individuálního posouzení situace každého uživatele nebo zájemce o službu. Pracujeme terénní
a ambulantní formou, svým uživatelům poskytujeme pomoc a podporu se začleněním
se do každodenního života a zvládáním různých situací, které jsou pro zdravého člověka
běžné. Uživatelům se věnujeme jak individuálně, tak ve skupině.
Novinkou v letošním roce bylo zavedení pravidelných skupinových aktivit do měsíčního
programu jako např. setkání s panem kaplanem – jedná se o setkání s duchovním, při
rozhovoru nad církevními myšlenkami, zvyklostmi apod. a tematická setkání - tato
aktivita odpovídá na neodbytnou lidskou potřebu po vzájemném setkávání se a společnou
snahu o hledání řešení problémů, které nám život přináší.
Naše pozvání přijala také psycholožka z Kroměřížské psychiatrické léčebny a představila našim uživatelům i veřejnosti preventivně – edukační program proti relapsu psychózy
PREDUKA. Účastnili se lidé s psychickým onemocněním i jejich příbuzní.
Účast v individuálním projektu Zlínského kraje „Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve
Zlínském kraji“ umožnila mimo jiné realizovat větší akce, jako například dva vícedenní
pobyty ve Velkých Karlovicích, kde uživatelé dostali možnost vyzkoušet si své dovednosti
v prostředí mimo domov. Celý pobyt byl uživateli vnímán jako pozitivní a přínosný. Uživatel
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TH do Knihy návrhů a připomínek zapsal k pobytu toto „Pobyt se mi líbil! Práce vedoucích
byla dost dobrá, programy se mi líbily – vaření bylo perfektní + příprava jídel. Na naší chaloupce to byl luxus – zejména bazén, fotbálek a šipky. Ubytování bylo super! Děkuji hlavně
za super výlet.“
Stejně tak, jako pobyt, byla uživateli vnímána jako atraktivní také exkurze do TV NOE
v Ostravě.
Charita Vsetín se již tradičně připojila k celostátní akci na podporu lidí s duševním onemocněním pod názvem Dny duševního zdraví Vsetín 2014.
Celou akci odstartovaly přednášky Mgr. Miroslava Šebely a Jiřího Adamce zacílené na
informování široké veřejnosti o problematice duševního zdraví a nemoci.
Velkou výzvou pro nás bylo uspořádání multidisciplinárního setkání odborníků z oblasti
duševního zdraví v Caminu.
Výchozí ideou k setkání byl pokus o zajištění týmové pomoci při řešení komplexního
spektra problémů uživatelů s psychiatrickou diagnózou. Setkání se účastnili např.
psychiatr, obvodní lékařka, zástupkyně krajského úřadu Zlín, sociální pracovníci.
Ohlasy všech zúčastněných byly pozitivní, chtěli bychom reagovat na tuto odezvu pravidelným pořádáním setkání odborníků i v dalších letech.
Počet
klientů služby
34

Okamžitá kapacita
ambulantní služby

Počet
kontaktů

Počet
intervencí

14

1 721

2 022

Hospodaření a financování služby:
Hospodaření střediska
CAMINO		
Rok 2014 - Kč
Výnosy celkem			
4 507 085
příjmy ze služeb			
4 483 142
dotace MPSV
			
0
dotace Zlínský kraj
		
0
dotace Město Vsetín
		
0
dary
			
23 931
ostatní příjmy
			
12
Náklady celkem			
4 544 188
nákupy a služby			
3 058 258
osobní náklady			
1 477 601
ostatní náklady
		
8 329
Hospodářský výsledek
- 37 103

Rok 2013 - Kč
2 509 379
2 062 280
337 000
0
98 088
12 000
11
2 635 040
1 549 890
1 067 740
17 410
- 125 661
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15 Tříkrálová sbírka
Koordinátor Tříkrálové sbírky: Bc. Daniela Maňáková
Tříkrálová sbírka 2014 byla charitativní akcí, která se již od roku 2000
pravidelně koná prostřednictvím Charity ČR na celém území naší republiky. Sbírka je sice veřejná, ale uskutečňuje se z nařízení olomouckého arcibiskupa
a je možné ji provést jen díky velkému množství dobrovolníků; sbírka navazuje na
starodávnou tradici koledování na svátek Tří králů.
Výtěžek této sbírky je určen především na pomoc lidem v těžkých životních situacích,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným
skupinám lidí a to především v regionu, kde se sbírka koná.
Část finančních prostředků je také určena na humanitární pomoc u nás i v zahraničí,
zejména při nenadálých událostech a živelných pohromách.
Francova Lhota
Horní Lideč
Hošťálková
Jablůnka
Janová
Kateřinice
Lhota u Vsetína
Lidečko
Liptál
Lužná
Mikulůvka
Oznice
Pozděchov
Pržno
Ratiboř
Růžďka
Seninka
Střelná
Ústí u Vsetína
Valašská Polanka
Valašská Senice
Vsetín

46
51
47
36
9
19
17
85
23
24
18
10
18
18
33
17
7
33
10
42
16
214

Celkem

800 805,00
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856,00
200,00
529,00
414,00
864,00
114,00
436,00
020,00
073,00
300,00
152,00
019,00
658,00
000,00
303,00
682,00
005,00
687,00
162,00
722,00
096,00
513,00
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Tříkrálová sbírka velmi úspěšně proběhla ve 22 obcích. Děkujeme všem koledníkům, vedoucím skupinek, duchovním správcům, pracovníkům Městského úřadu
Vsetín, pracovníkům obecních úřadů, skautům a dalším dobrovolníkům, kteří zajistili
úspěšný průběh Tříkrálové sbírky 2014.
Využití finančních prostředků se řídí rozdělením schváleným radou ředitelů Charity
ČR a Českou biskupskou konferencí.
Pro Arcidiecézi Olomouc platí, že zpět do charit putuje 58 % z výtěžku Tříkrálové
sbírky přímo k dispozici na záměry, které jsou schváleny komisí Arcidiecézní charity
Olomouc:
•
5 % - Krizový fond Tříkrálové sbírky,
•
2 % - Nouzový fond Tříkrálové sbírky,
•
15 % - Projekty diecézních charit,
•
10 % - Humanitární pomoc,
•
5 % - Projekty pomoci organizované sekretariátem Charity ČR,
•
5 % - Režijní náklady na pořádání sbírky.
Z přerozdělených finančních prostředků ve výši 473 756,- Kč podpořila Charita
Vsetín tyto záměry:
Přímá pomoc lidem se zdravotním postižením, rodinám s dětmi a jednotlivcům
v tíživé sociální situaci.
280 000,- Kč
Podpora vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.

13 000,- Kč

Zajištění činnosti Mimoškolního vzdělávání Sidera.

95 757,- Kč

Dostupnost pomoci a mobilita terénního týmu
CAMINO sociální rehabilitace.

80 520,- Kč

Dovybavení nového pracoviště ve Valašských Kloboukách.
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16 Postní almužna

Organizace Postní almužny:

Bc. Marta Koňaříková

Postní almužna je pastorační aktivitou úzce navázanou na postní dobu a k ní neodmyslitelně patřící almužnu (dobrý skutek), spojený s péčí o potřebné a strádající.
Od Popeleční středy nebo 1. neděle postní si lidé přinesou z kostelů papírové schránky - postní pokladničky, do kterých vkládají finanční příspěvky, které ušetřili tím, že
se něčeho oblíbeného vzdali (jídlo, káva, zábava).
Schránky se odevzdávají opět v kostele při mši svaté na Květnou neděli. Vybrané
prostředky jsou pak prostřednictvím Charity použity na sociální výpomoc lidem v těžkých životních situacích. Na spodní části schránky je možné zatrhnout nebo napsat
úmysl, na který si dárce přeje peníze věnovat, případně dovnitř vložit lístek s doporučením komu a proč máme pomoci.
Výsledky Postní almužny za Charitu Vsetín v roce 2014:
Farnost:					
Částka
Francova Lhota a Valašská Senice		
11 209,- Kč
Hošťálková				
3 610,- Kč
Lidečko a Horní Lideč				
27 226,- Kč
Pozděchov				
1 586,- Kč
Pržno					
5 395,- Kč
Růžďka				
3 046,- Kč
Střelná					
6 318,- Kč
Valašská Polanka			
7 396,- Kč
Vsetín						
16 771,- Kč
Celkem:					
82 557,- Kč
Z tohoto výtěžku jsme v roce 2014 pomohli několika rodinám s dětmi i jednotlivcům
překlenout jejich nepříznivou životní situaci celkovou částkou ve výši 27 557,- Kč
a osobám s těžkým zdravotním postižením jsme přispěli 55 000,- Kč na zakoupení
pomůcek a rehabilitační pobyt, které pojišťovna plně nehradí.
Více o této aktivitě a využití finančních prostředků naleznete na:
www.vsetin.charita.cz/sluzby/humanitarni-cinnost/postni-almuzna/
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17 Duchovní a pastorační činnost
Organizace Postní almužny:

Bc. Marta Koňaříková

Adresa:				
Telefon:				
E- mail: 			

Horní náměstí 135, Vsetín 755 01
571 414 025, 733 741 582
marta.konarikova@vsetin.charita.cz

Pracovník:			

pastorační asistent - 0,5 úvazku

Časový rozsah služby:		
•
pondělí 8:00 - 14:30
				
•
úterý
8:00 - 16:00
				
•
čtvrtek 8:00 - 15:00
Návštěvu je možné uskutečnit po předchozí telefonické nebo písemné domluvě.
Cílem duchovní a pastorační služby v Charitě Vsetín je kromě podpory individuálního
duchovního rozvoje člověka také spolupráce s farnostmi v jednotlivých oblastech
charitní péče – nabídka charitních služeb, organizace poutních charitních zájezdů,
duchovních obnov pro zaměstnance, setkávání s dobrovolníky, pomoc při realizaci
humanitárních a dobrovolnických aktivit – Tříkrálová sbírka, Postní almužna.
Co konkrétně tato služba nabízí:
• individuální rozhovor o životě a víře při respektování jedinečnosti životní cesty 		
každého člověka,
• duchovní doprovázení v tom, co klient prožívá, reflektivní naslouchání jeho
těžkostem, obavám, starostem i radostem,
• doprovázení lidí, kteří ztratili někoho blízkého,
• pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu životních událostí,
• setkání při společné modlitbě a četbě Bible nebo jiné křesťanské literatury,
• zprostředkování kontaktu s duchovními správci jednotlivých farností katolické
církve a ostatními duchovními jiných křesťanských církví a sborů na území
působnosti Charity Vsetín,
• přehled duchovních cvičení, přednášek a seminářů pro věřící i hledající.

Charita Vsetín						
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18 Hospodaření Charity Vsetín celkem
Hospodaření
Charity Vsetín			
Dotace celkem
MPSV ČR
Krajský úřad Zlínského kraje
Město Vsetín
Obce
Dotace ÚP
Příjmy z činnosti
Zdravotní pojišťovny
Platby uživatelů
Služby prevence (IPZK)
Dárci, sponzoři, TKS
Ostatní příjmy
PŘÍJMY CELKEM
Provozní náklady
Materiálové náklady
Nákup DHM
Aktivizační pomůcky
PHM
Spotřeba energií
Opravy, údržba
Cestovné
Reprezentace
Nájemné
Telefon, internet
Poradenství
Semináře, školení
Subdodavatelé
Ostatní služby
Odpisy
Pojistné
Ostatní náklady
Osobní náklady
Mzdy
Odvody z mezd
OON
VÝDAJE CELKEM
Hospodářský výsledek

Rok 2014 (v Kč)		
6 414 067
5 146 700
0
1 045 000
15 000
207 367
9 326 183
1 780 687
2 579 872
4 455 772
374 936
134 916
15 740 250
6 697 899
621 990
220 879
103 609
403 899
504 333
278 521
96 441
27 760
426 322
120 746
279 830
48 691
2 404 642
403 867
165 201
141 589
449 579
9 825 091
7 368 826
2 393 814
62 451
16 522 990
- 782 740
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Rok 2013 (v Kč)
7 122 373
5 418 000
250 242
1 153 985
70 000
230 146
7 085 435
1 691 797
2 701 053
2 062 280
472 848
157 457
14 207 808
5 372 240
637 343
237 881
149 853
396 049
489 061
461 496
89 575
22 937
440 244
107 229
302 530
129 325
975 358
363 011
151 021
92 388
326 939
9 755 854
7 251 015
2 398 120
106 719
15 128 094
- 920 286
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Hospodaření Charity Vsetín za rok 2014
Hospodaření Charity Vsetín za rok 2014 skončilo ztrátou ve výši 782 740,-- Kč,
přičemž 382 tis. Kč připadá na odpis nedobytné pohledávky z roku 2010. Z reálné
účetní ztráty ve výši 400 tis. Kč připadá polovina na hospodaření Ošetřovatelské
služby hrazené prostřednictvím zdravotních pojišťoven.
Ztráta za rok 2014 by byla daleko vyšší, kdyby nedošlo ke konci roku k mimořádnému navýšení dotací ze strany MPSV ve výši 504 tis. Kč, z nichž 314 tis. Kč bylo
použito na navýšení mezd včetně odvodů.
Od roku 2015 přešlo financování sociálních služeb ze strany MPSV na Zlínský kraj.
Vzhledem ke známému objemu přidělených dotací, nastanou v letošním roce problémy s profinancováním některých služeb.
Jelikož v provozních nákladech již není možné dosáhnout dalších výraznějších úspor,
je hlavním úkolem vedení organizace zaměřit se na získávání jiných finančních zdrojů, především ze soukromého sektoru.
Ing. Radomír Fic, ekonom Charity vsetín

Každé 1. čtvrtletí roku je pro nás finančně těžké období. Proto nám byla z prostředků
Tříkrálové sbírky poskytnuta půjčka na překlenutí tohoto období ve výši 400 000,- Kč
do doby, než byly poskytnuty finanční prostředky daňových poplatníků prostřednictvím MPSV, Zlínského kraje a města Vsetín.
Bez této půjčky by musela Charita Vsetín svoji činnost ukončit, protože 41 zaměstnanců svojí prací živí sebe i celou rodinu. Využití jiného zdroje s úroky by byl likvidační počin.
Po obdržení dotace z uvedených institucí jsme půjčku vrátili.
Plat pastoračního asistenta, který pracuje v Charitě Vsetín, hradí Arcibiskupství olomoucké. Náklady na platy všech pastoračních asistentů pracujících v Charitách Arcidiecéze olomoucké činí 5 mil. Kč.
Věra Dulavová – ředitelka Charity Vsetín
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19 Výrok auditora
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20. Účetní závěrka
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Charita Vsetín
Horní náměstí 135
755 01 Vsetín
tel.: 571 411 709
e-mail: vsetin@vsetin.charita.cz
www.vsetin.caritas.cz

Vaše finanční příspěvky,
které využijeme na podporu našich služeb,
můžete posílat na účet KB:
563344851/0100

