Výroční zpráva
za rok 2016
Oblastní charita
Bystřice pod Hostýnem

„AKTIVITY“ - pro ty, kteří chtějí žít aktivně!
Nechcete jen tak sedět doma a máte zájem se scházet s vrstevníky? Chcete si občas zasportovat,
navštívit zajímavá místa nebo si vyrobit něco pěkného? Právě pro Vás jsou v Denním stacionáři pro seniory otevřeny „AKTIVITY“ stacionáře pro veřejnost a to každé úterý od 9.00 hodin
do 11.00 hodin.
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Charita, jako milosrdná láska,
je naplňováním Kristovy výzvy
vyhledávat potřebné a pomáhat
bližnímu v nouzi.

Základní údaje o organizaci
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem je účelovým zařízením Římskokatolické církve.
Byla zřízena na základě žádosti věřících z farnosti Bystřice pod Hostýnem Arcidiecézní charitou Olomouc dne 21. prosince 1992. Právní subjektivita na ni byla delegována dne 17. března
1993. Řídí se stanovami Arcidiecézní charity Olomouc.
V čele oblastní charity stojí ředitel, který je statutárním zástupcem organizace. V roce
2016 byl ředitelem Ing. Pavel Pilmajer.
Na činnost oblastní charity dohlíží Rada OCH. V roce 2016 pracovala ve složení:
• předsedkyně rady
- Marie Adámková
• členové rady
- Marta Pospíšilová
- PharmDr. Marie Vylíčilová
- Mgr. Stanislav Malant
- Mgr. Pavel Malének
Duchovním rádcem a zástupcem duchovní správy je P. Jan Hrudík a P. Stanislav Jordán.
Pastorační asistentkou je Mgr. Helena Janovská.
Hospodaření oblastní charity kontroluje Revizní komise OCH. V roce 2016 pracovala
ve složení:
• předsedkyně
- Ludmila Janková
• členové
- Anděla Hošťálková
- Marie Solařová
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem je právně samostatná organizace, která patří
do společenství oblastních a farních charit v rámci Arcidiecézní charity Olomouc.
Arcidiecézní charita Olomouc je součástí sdružení Charita Česká republika - ta je členem
mezinárodní organizace Caritas Internationalis a Caritas Europa.
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem sídlí v Domě s pečovatelskou službou
v ul. 6. května 1612. Nachází se zde kancelář ředitele, kancelář Charitní ošetřovatelské
služby a prostory Charitní pečovatelské služby – prádelna, pedikúra a kadeřnictví
Sídlo (adresa):
e-mail:
Telefon:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Statutární zástupce (ředitel):

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
ul. 6. května 1612
768 61 Bystřice pod Hostýnem
info@bystriceph.charita.cz
www.bystriceph.charita.cz
573 381 437
47930560
Česká spořitelna a.s.
1481065319/0800
Ing. Pavel Pilmajer
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Charitní ošetřovatelská služba
Adresa:
Telefon:
Vrchní sestra:

ul. 6. května 1612, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
573 381 437, služba po 14 hodině 731 646 910
Marcela Fürstová

Projekt Charitní ošetřovatelské služby realizuje Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
jako nestátní, neziskové, zdravotnické zařízení. Tato služba je nepřetržitě zajišťována od roku
1993. Ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče indikovaná ošetřujícím lékařem a plně
hrazená ze zdravotního pojištění klienta. Službu zajišťují čtyři zdravotní sestry s osvědčením
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, metodou ošetřovatelského procesu, který je základem individualizované kvalitní ošetřovatelské péče.
Našim cílem je zajistit odbornou zdravotní péči klientům v domácím prostředí, zamezit
vzniku komplikací, zabránit bolesti a prodloužit pobyt v domácnosti dle potřeby sedm dnů
v týdnu po celou dobu kalendářního roku.
Od října roku 2012 zajišťujeme zdravotní péči také v Centru pro seniory Zahrada o.p.s.
v Bystřici pod Hostýnem. Celkem bylo za rok 2016 provedeno 12 999 návštěv v domácnostech u 382 klientů.
Úkony prováděné v domácím prostředí:
• sledování fyziologických funkcí
• příprava a podávání léků
• aplikace inzulínu a injekcí
• odběry biologického materiálu
• ošetření ran, stomií, katetru
• prevence zdravotních komplikací
• nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
• ošetřování chronicky nemocných
• edukace klientů a rodinných příslušníků
• zdravotní úkony onkologicky nemocným pacientům
Máme uzavřeny smlouvy a ošetřujeme klienty těchto zdravotních pojišťoven:
• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
• Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
• Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
• Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Marcela Fürstová
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Charitní pečovatelská služba
Adresa (sídlo):

Telefon:
e-mail:
Vedoucí střediska:
Počet pracovníků v roce 2016:
Další informace o službě -

-

ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
(kancelář vedoucí Charitní pečovatelské služby a zázemí pečovatelek se nachází naproti zdravotnímu středisku za oční
optikou).
573 378 296
info@bystriceph.charita.cz
Marketa Bucková, tel. 775 635 014 (8 - 15 hod.)
e-mail: marketa.buckova@bystriceph.charita.cz
13 pracovnic v soc. službách + 1 sociální pracovnice
internetové stránky OCH: www.bystriceph.charita.cz
internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí:
www.mpsv.cz (registr poskytovatelů soc. služeb)
facebook: www.facebook.com
informační letáčky o službě na veřejně přístupných místech
(v čekárnách lékařů, na obecních úřadech,…)

Klienti
V roce 2016 službu využilo 151 klientů. 57 % klientů jsme navštěvovali přímo v Bystřici,
za zbývajícími klienty jsme vyjížděli do okolních obcí. Našich sedm aut najelo 68 550 km.
Z toho 17 041 km na rozvoz obědů a 48 987 km na návštěvy spojené především s podáním
jídla, hygienou, koupelemi, úklidy, nákupy a pochůzkami. Na tyto úkony jsme spotřebovali:
12 449 hod. tj. denně průměrně 34 hod. Při rozvozu obědů to bylo: 2316 hod. Celkem naše
pracovnice odpracovaly 18 779 hodin.

5

Provoz
Začátek roku 2016 byl pro službu náročný. Do ostrého provozu byl spuštěn nový informační systém pro zadávání dat a s tím souviselo postupné zaučování všech pracovníků. Program
je nastavený tak, aby si každý pracovník zadal svoji práci. Pro naše pracovnice byly pořízené
nové počítače. Od systému očekáváme především rychlejší a pohodlnější práci se statistikami
pro naše donátory a kontrolní orgány a také přehlednější a rychleji zpracované vyúčtování pro
klienty. Koncem léta byly úspěšně zaučeny na práci v systému všechny pracovnice a zácvik
mohl být uveden do praxe. Snad program přinese to, co slibuje, a budou všichni spokojeni.
Zvyšování kvality
V rámci povinného vzdělávání jsme v našich prostorách uskutečnili dva semináře. První
seminář se týkal neverbální komunikace a připravil si ho pro nás včetně praktických ukázek
Mgr. Miroslav Snášel.
Druhý seminář jsme vybrali z nabídky Asociace poskytovatelů sociálních služeb ĆR.
Seminář se týkal onemocnění demence. Pracovnice si měly možnost díky videoukázkám porovnat správný a špatný přístup pracovníků.
Další hodiny povinného vzdělávání už neproběhly společně. Pracovnice absolvovaly
např. stáže v pobytovém zařízení CPS Zahrada, v pečovatelské službě v Zábřehu, zúčastnily
se seminářů na téma: Úzkost a jak jí zvládat a Úvod do poruch osobnosti.

Za celý kolektiv Pečovatelské služby děkujeme především našim klientům a jejich rodinám, kteří se na nás s důvěrou obrátili a využili či využívají našich služeb. Bez Vás, klientů,
by byla naše služba zbytečná. Vyjma hlavního donátora Zlínského kraje chceme poděkovat
především městům a obcím, které finančně podporují naši službu. Především se jedná o město
Bystřice pod Hostýnem o obce Chvalčov, Loukov, Osíčko, Blazice, Rusava, Podhradní Lhota,
Slavkov, Komárno, Brusné a Mrlínek.
V neposlední řadě ze své pozice vedoucí děkuji všem svým kolegyním – zástupkyni, sociální pracovnici a celému týmu pečovatelek za jejich obětavou práci, ochotu a profesionalitu při
výkonu fyzicky i psychicky nelehké práce. Zvláštní poděkování patří i naší pastorační asistentce za stmelování týmu a duchovní vedení a také našemu správci PC sítě za trpělivost a ochotu.
Marketa Bucková
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Základní informace o charitní pečovatelské službě
Posláním pečovatelské služby je poskytovat individuální podporu a péči seniorům, lidem s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením starším 18 let, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby.
Služby směřují ke zlepšení schopností a dovedností uživatele nebo udržení dosavadního
způsobu života v jeho domácnosti a jsou poskytovány v oblasti hygieny, chodu domácnosti
a zajištění stravy.
Cílem služby je zajištění takové míry podpory a péče, která klientovi s ohledem na jeho
možnosti usnadní zvládat život v domácnosti a umožní zachovat kontakt s okolím dle jeho
zvyklostí.
Cílová skupina:
Služba je určena seniorům:
• kteří vlastními silami, případně s pomocí rodiny a přátel nezvládají péči o vlastní osobu či
domácnost (nezvládnou nakoupit, dojít pro oběd, uklidit, uvařit, provést osobní hygienu)
• kteří mají být propuštěni z nemocnice nebo LDN a po propuštění potřebují třeba i dočasně
pomoc druhé osoby
• kterým ubývají síly, potřebují pomoc druhé osoby, jsou plně upoutaní na lůžko, ale chtějí
dožít doma.
Službu poskytujeme také osobám od 18 let s jiným zdravotním postižením: osoby po mozkové příhodě, s roztroušenou sklerózou, osoby, které potřebují pomoc jiné osoby jen dočasně (např. po chemoterapii, po úraze nebo ztrátě končetiny, po operaci, při ztrátě zraku
v důsledku nemoci).
Službu neposkytujeme osobám:
• které nespadají do výše uvedené cílové skupiny, kterým je pečovatelská služba určena
• kterým zdravotní stav neumožňuje zůstat doma
• při naplněné kapacitě.
Základní nabízené služby:
• pomoc při osobní hygieně i na lůžku, při koupeli, přesunu, oblékání
• pomoc s péčí o vlasy a nehty, při použití WC
• dovoz obědu, pomoc při přípravě a podání jídla a pití
• zajištění chodu domácnosti: běžný a velký nákup, praní prádla, úklid, pochůzky, donáška
vody, topení v kamnech
• doprovod k lékaři nebo na úřady.
Kde a kdy služby poskytujeme:
• ve Vaší domácnosti v Bystřici pod Hostýnem a jejích místních částech, v obcích Brusné,
Blazice, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov a Libosváry, Mrlínek, Osíčko, Podhradní
Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice
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• v pracovní dny:
základní provoz: 6.00 - 15.30 hod.
• služba:
15.30 - 22.00 hod.
• víkendy a svátky: služba: 6.00 - 22.00 hod.
Podmínky pro poskytování služeb:
Služba je poskytována v souladu se zákonem o soc. službách č. 108/2006 Sb.
• s uživatelem je uzavřena písemná smlouva
• služba je za úhradu dle platného sazebníku pečovatelské služby (k úhradě slouží zpravidla
příspěvek na péči, který je uživatelům přiznán)
• nárok na bezplatnou péči (osoby dle §75 výše uvedeného zákona: účastníci odboje, osoby
v táborech nucených prací, osoby účastny rehabilitace a další).
Zásady služby, na základě kterých je pečovatelská služba poskytována:
• respektování lidské důstojnosti
• princip individuality
• ochrana práv klientů
• princip partnerství
• kvalita služby
• princip rovnosti.
Poskytování služby
je založeno na křesťanském pojetí etických hodnot zakotvených v dokumentech katolické církve.

Hospodaření střediska:
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

v tis. Kč

Tržba od uživatelů služeb

1 712

Mzdové včetně odvodů

3 918

Podpora ZK - dostupnost

2 380

Ostatní provozní výdaje

1 118

Celkem výdaje

5 036

Podpora ZK – priority ZK

498

Dotace město a obce

451

Ostatní příjmy
Celkem příjmy

19
5 060

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

24
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Denní stacionář pro seniory Chvalčov
Adresa:
Telefon:
Vedoucí projektu:
Počet pracovníků:
Cílová skupina klientů:
Denní kapacita zařízení:
Počet klientů v roce 2016:
Provozní doba zařízení:

Chvalčov, ul. Školní 798
573 332 683, mobil: 777 763 780
Ingrid Vaculíková, tel. 777 763 784
6 pracovnic v soc. službách
senioři od 65 let (výjimka pro osoby se zdravotním omezením mladší 65-ti let)
10 klientů
33
pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hodin
s možností návaznosti dalších služeb Charity

Charitní Denní stacionář poskytuje ambulantní služby seniorům, kteří přes den z různých důvodů nemohou nebo nechtějí zůstávat doma a přejí si pobývat ve společnosti svých
vrstevníků.
Nabízíme:
• prostorné, bezbariérové a hlavně rodinné prostředí stacionáře
• příjemně strávenou část dne mezi svými vrstevníky
• programy zaměřené na vyplnění volného času, podporu soběstačnosti a vytváření
společenského prostředí
• ulehčení pečujícím rodinám, kterým umožňujeme částečné zachování životního stylu
(čas na práci i odpočinek)
Pro klienty připravujeme:
• Tělesné činnosti (lehké cvičení, protahování, cvičení při hudbě a na šlapadlech, míčové hry,
bazální stimulaci)
• Pracovní činnosti (rukodělná práce - kreslení, stříhání, lepení, pletení, háčkování, modelování, pečení, péče o květiny)
• Oddechové činnosti (poslech hudby a zpěv, sledování televize a DVD, četba tisku, předčítání knih, luštění křížovek a vědomostních kvízů, společenské hry, odpočinek v relaxačním
křesle nebo na lůžku, procházky)
• Nácviky denních činností např. chůze s kompenzačními pomůckami, trénink mozku pro
věřící spoluobčany návštěvy kněze nebo pastora
Klienti činnosti střídají s odpočinkem na lůžku nebo v křeslech. Za teplého počasí využívají
terasu jak k dopoledním činnostem, tak k odpolednímu posezení pří kávě.
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Dále nabízíme:
• stravování pro klienty (snídaně, oběd, svačina) a zajištění pitného režimu
• možnost koupele v bezbariérovém sprchovém koutě
• bezplatné poradenství v oblasti sociálních služeb
V průběhu roku jsme připravovali různé akce jak pro naše klienty, tak i pro širší seniorskou veřejnost v rámci tzv. AKTIVIT. Nabídka programů a činností je pestrá a je pravidelně
obměňována pracovníky stacionáře.
Větší akce pořádané během roku:
,,A plesy začínají“ - ukázka polonézy, módní přehlídka, společenské účesy a etiketa podle
p. Špačka
,,Masopust je tady“ - beseda o masopustních zvycích
,,Naše horečky – Hostýnské vršíčky“ - pásmo povídání, písní a básní z našeho kraje
,,Filipojakubská noc“ - slet čarodějnic s Malou Rusavou
,,Bezpečnost seniorů“ - beseda s velitelem Městské policie p. Radkem Sigmundem
,,Naše zdraví v sychravém počasí“ - beseda s PharmDr. Marií Vylíčilovou
,,Advent – duchovní kultura a zvykosloví“ - beseda s Mgr. Janou Tichou s Valašského muzea
,,Vánoční posezení“ - koledy s žáky ZŠ Chvalčov, soutěž o linecké cukroví, rozžíhání stromku
Ve výtvarném ateliéru jsme tvořili šperky, FORIGAMI, velikonoční dekorace, vyráběli
čarodějnice, letní věnec na dveře, adventní dekorace, připravovali jsme jedlé dárky, vánoční
vizitky a přání.
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V rámci „kavárničky“ proběhla ukázka cvičení pro seniory, POWER JOGY a tance
seniorů, připravovali jsme masopustní pokrmy, zimní saláty, pokrmy z dýně, studenou kuchyni z vajec a uvařili jsme si kotlíkový guláš, sázeli a seli jsme pro radost, uskutečnili jsme
virtuální výlet do Krkonoš a po Francii, Piknik v trávě (o výživě) a hudební kvíz – 60-tá léta,
zahráli jsme si ,,Cvičební pexeso“ a deskové hry.
Návštěvnost klientů v roce 2016 činila v průměru 63 % kapacity zařízení. Průměrný věk
klientů stacionáře byl 83,7 let, z toho 7 klientů věkově spadalo do skupiny mladších seniorů
a 26 klientů do skupiny starších seniorů nad 80 let.

Na tomto místě bychom chtěli vyjádřit poděkování:
• P. Stanislavu Jordánovi za pravidelnou středeční duchovní službu
• starostovi obce Chvalčov panu Ing. A. Stodůlkovi, paní Jiřině Hurtové
• redakci chvalčovského a bystřického zpravodaje
• řediteli ZŠ Chvalčov panu Mgr. Zdeňku Hnilovi a učitelkám ZŠ a MŠ ve Chvalčově
• paní Mgr. Janě Tiché, Pharm Dr. Marii Vylíčilové a panu Radkovi Sigmundovi za obětavou
přípravu besed pro stacionář
• MgA. Čáslavové, žákům ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem a brněnské konzervatoře
za vydařenou hudební produkci
• souboru Malá Rusava pod vedením pí. Müllerové a p. Cáhlíka
• paní K. Studené a souboru JAVORNÍK
• panu Kamilu Kotasovi za údržbu a pomoc při běžných opravách objektu
Ingrid Vaculíková
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Hospodaření střediska:
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

Tržba od klientů

412 397

Mzdové včetně odvodů

1 592

1 135

Ostatní provozní výdaje

359

Podpora ZK - dostupnost
Podpora ZK – priority ZK

v tis. Kč

0

Dotace město a obce

409

Ostatní příjmy

0

Celkem příjmy

1 956

Celkem výdaje

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1 951
5

Osobní asistenční služba
Adresa (sídlo):
Telefon:
Vedoucí střediska:
Počet pracovníků:
Další informace o službě:

ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
775 635 018, 573 378 296
Mgr. Vendula Štěpánová
5 osobních asistentek + 2 sociální pracovnice
www.bystriceph.charita.cz

Naše služba nabízí podporu a pomoc seniorům, dospělých lidem s tělesným nebo zrakovým postižením. Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se zdravotním handicapem se mohou cítit osamoceni a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí sami, bez podpory a pomoci, často
uvázáni na lůžko. Osobní asistentka se tak stává nejen pomocníkem, ale také společníkem,
„zpovědníkem“ a často i přítelem.
Osobní asistenční služba také slouží k odlehčení rodinným příslušníkům od celodenní
nepřetržité a náročné péče. Pro samotného klienta může pocit nezávislosti na svých blízkých
a schopnost žít ve vlastní domácnosti znamenat mnoho.
Služba může být poskytována dlouhodobě, krátkodobě i jednorázově, pravidelně či nepravidelně dle potřeby klienta a provozních možností služby. Asistenci zajistíme i o víkendech a státních svátcích. V nasmlouvaném čase pomáhá asistentka s činnostmi, které jsou
v daném čase pro klienta důležité, a které by sám nezvládl vykonat.
V roce 2016 službu zajišťovalo 5 asistentek. Během roku jsme asistenci poskytli 29 klientům z Bystřice pod Hostýnem, Rychlova, Chvalčova, Loukova, Blazic, Rusavy a Třebětic
u Holešova. Činnostmi pro klienty strávily asistentky celkem 2460 hodin. Do času je započítávána přímá práce, přesun ke klientovi a zpět, příprava asistentky na službu. Nejčastěji
byla využívána pomoc při úkonu hygieny, při přípravě stravy, v činnostech souvisejících se
zajištěním chodu domácnosti, doprovodech všude tam, kam by si naši klienti došli či dojeli
sami, kdyby jim to jejich zdravotní stav dovoloval.
Osobní asistenční služba je poskytována klientům díky finanční pomoci Zlínského kraje,
města Bystřice pod Hostýnem, obcí Chvalčov, Loukov a Blazice.
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Hospodaření střediska:
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

v tis. Kč

Tržba od klientů

296

Mzdové včetně odvodů

771

Podpora ZK - dostupnost

262

Ostatní provozní výdaje

115

Podpora ZK – priority ZK

54

Celkem výdaje

886

Dotace město a obce
Ostatní příjmy
Celkem příjmy

275
0
887

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1
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DALŠÍ AKTIVITY OBLASTNÍ CHARITY
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Den Charity
Dne 27. září slavíme svátek sv. Vincenta de Paul, zakladatele charitního díla. V ten den
mnohé charity otevírají své dveře veřejnosti a snaží se prezentovat svou činnost.
I naše charita v sobotu 24. 9. 2016 „pootevřela své dveře“, dovolila vstoupit lidem dovnitř a připravila pro ně program na náměstí v Bystřici pod Hostýnem
Od rána nám počasí přálo, hezky svítilo sluníčko a Masarykovo náměstí hned ožilo, když
žesťový kvintet Konkurent Brass vyloudil ze svých nástrojů první tóny.
Samozřejmě nechyběl ani prezentační stůl plný letáků, výrobků z Denního stacionáře
pro seniory, reklamních předmětů. Naše zdravotní sestry měřily zdarma tlak a cukr v krvi.
Odměnou za dobré výsledky měření bylo skromné pohoštění. Každý si mohl nabídnout chutný koláček s kávou. Na naše milé překvapení, hodně lidi se u nás zastavilo, zajímalo se o naše
služby a rádi jsme jim na všechny jejich dotazy zodpověděli…
V úterý 27. 9. 2016 pokračoval program v Denním stacionáři na Chvalčove. Návštěvníci
měli možnost prohlídky prostor za provozu, získat informace o službě, podívat se na výrobky
z aktivizační činnosti a z klubu „AKTIVITY“. Také měli možnost podívat se na vystoupení
souboru Malá Rusava pod vedením p. Müllerové a cimbálovky s jejím primášem p. Cáhlikem.
Celý den jsme nakonec završili mši svatou, kterou celebroval P. Jan Hrudík, spolu
s P. Stanislavem Jordánem a pozvání přijal i P. Marek Výleta.
A protože k práci patří i odpočinek, rozhodli jsme se večer strávit u příjemného posezení.
Děkujeme všem účinkujícím za zpestření celého dne, Městskému úřadu za poskytnutí zázemí, Obecnímu úřadu Chvalčov za půjčení stánku, Lékárně Salvia za poskytnutý zdravotní
materiál, p. Jaromírovi Volkovi za přípravu prezentace středisek a v neposlední řadě všem
pracovníkům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k přípravě Dne Charity. Věříme, že tento
den splnil svůj účel, Charita zase o něco víc pootevřela své dveře, dostala se do povědomí lidí
a hlavně ukázala, že pomáhat má smysl.
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Postní almužna
K postní době již tradičně patří duchovně – formační akce Postní almužna. V roce 2016
již poosmé proběhla na celém území ČR a stala se snahou spojit úsilí farností a Charity na
charitativní aktivitě Církve. Je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe tím, že pomáháme
druhým, lidem v nouzi a podporujeme charitní dílo. Peníze za požitky, které si lidé během
postu odřekli, mohou vložit do tzv. postniček, které se rozdají v kostele. Tyto prostředky poté
Církev prostřednictvím Charity použije na pomoc potřebným. Postní almužna začíná Popeleční středou nebo 1. neděli postní a končí Květnou nedělí, kdy postničky lidé přinesou do
kostela. Děkujeme všem, kteří tímto způsobem pomohli potřebným lidem v nouzi. Upřímné
poděkování patří všem kněžím jednotlivých farností v působnosti Oblastní charity Bystřice
pod Hostýnem za podporu a spolupráci na této postní akci.
V roce 2016 se během Postní almužny vybralo celkem 47 209, Kč.

postničky

výtěžek

farnost

postničky

výtěžek

Bystřice pod Hostýnem

93

24 231, 00

Bílavsko

36

6 623,00

Rajnochovice

21

4 941,00

Loukov

20

3 443,00

Vítonice

15

3 275,00

Rusava

6

2 582,00

Blazice

10

2 114,00

Celá částka byla poskytnutá na přímou pomoc rodinám.

Vánoční balíček – dárek dětem na Ukrajině
Arcidiecézní charita Olomouc podporuje na Ukrajině děti z dětských domovů a děti
z chudých rodin. Jedná se o děti, které jsou buď sirotci, nebo se o ně rodiče nemohou z nejrůznějších důvodů (i sociálních) starat. U některých dětí nejsou jejich rodiče vůbec známi.
Projekt Vánoční balíček vznikl v roce 2008.
Vánoce jsou dobou, kdy na sebe vzájemně mnohem více myslíme, snažíme se jeden pro
druhého něco udělat a vzájemně se obdarovat.
Také Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem využila možnost, jak udělat radost a pomoci konkrétním dětem. Prostřednictvím balíčků, které nachystali lidé dobré vůle, jsme tento rok
udělali radost 27 dětem z Ukrajiny.
Dobrovolní zájemci ze strany farníků obdrží vždy informace o konkrétním dítěti (jméno
a příjmení, věk, výšky, míry, zájmy, eventuálně co by potřebovalo apod.), kterému pak připraví vánoční balíček.
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Tříkrálová sbírka 2017
Sníh, silný mráz, nepříjemný vítr – hlavní atributy letošní zimy. A to se blíží Tříkrálová
sbírka. Do zmrzlých ulic má vyjít něco kolem 200 lidí. Kolik z nich to asi vzdá, kolik v -15 °C
jen tak dobrovolně půjde ven z vyhřátého příbytku? To všechno nám víří v hlavách při pohledu z okna a čekáme na první telefonáty. Hlásí se první nemocná skupinka, pak druhá, třetí.
A pak již jenom:“ My vyrážíme!“ Neuvěřitelné, koledníci to nevzdávají, děti se dokonce těší
a prosí, jestli by nemohli jít i jejich kamarádi. A tak místo třech králů jsme potkávali skupinky
se čtyřmi, dokonce i pěti králi. A i když pár skupinek onemocnělo, rozhodly se odkoledovat
to až za týden.
A tak se ptáme: „Co dává těm lidem tu sílu, tu ochotu jít?“ V první řadě jsou tou hybnou
sílou určitě děti. Ty neřeší zimu, vítr, únavu, … Na druhé straně to hezky vysvětlila jedna
z vedoucích: „Lidi na nás čekají, mají pro nás nachystané pohoštění, cukrovinky pro děti,
teplý čaj, pustí nás k nemocným až k lůžku – nemůžeme je přece zklamat“. Ano, ještě pořád
je v nás ta přirozená touha potěšit jiné, pomáhat druhým.

Jak již bylo vzpomenuto, bylo hodně ochotných dětí, dokonce některé skupinky koledovaly i více dní. Samozřejmě, nejraději bychom se tomu v příštích letech vyhnuli a odkoledovali co nejdříve. Věřím, že se najde víc ochotných lidí z řad dospělých (vedoucím může být
kdokoliv, kdo dosáhl věk 15 let) a trasy se zkrátí.
Velký obdiv patří i dětem ze sdružení StonoŠka, které každý rok v jakýmkoliv počasí
jsou ochotné tlačit vozíčky a tu svou trasu absolvovat. Za jejich organizaci děkujeme paní
Dagmar Božovské a paní Aleně Apolenářové. Nemůžeme opomenout ani chovanky z Domova Javorník ve Chvalčově se svou vedoucí skupinky, paní Karlou Studenou, které i tento rok
ochotně pomohly (chodí již 17 let).
Finanční dary byly vybírány do pokladniček, které byly zapečetěny úředníky města či
obce. Celkem bylo ve městě a obcích v působnosti Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem
vybráno 352 600,- Kč. Z toho:
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Místo
Bystřice pod Hostýnem

Vybraná částka

Místo

111 290,- Chomýž

Vybraná částka
11 903,-

Chvalčov

31 893,- Rajnochovice

11 601,-

Rychlov

21 386,- Brusné

11 162,-

Loukov

20 515,- Hlinsko pod Hostýnem

10 123,-

Rusava

19 968,- Libosváry

8 975,-

Slavkov pod Hostýnem

16 792,- Blazice

5 726,-

Podhradní Lhota

15 391,- Sovadina

5 663,-

Osíčko

14 196,- Bílavsko

5 030,-

Vítonice

13 518,- Mrlínek

4 886,-

Komárno

12 582,- Celkem

352 600,- Kč

Část výtěžku sbírky zůstane na kontě Charity Česká republika a využije se aktuálně na
pomoc v zahraničí a na významné charitní projekty v rámci Diecézních charit. Zbylá část
výtěžku se vrátí do Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem a bude použita na další rozvoj
služeb Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem.
Všem občanům děkujeme, že přispěli při této sbírce svým dílem – jestli už to bylo penězi,
laskavým přijetím koledníků, pohoštěním, zájmem o tuhle akci nebo jen milým úsměvem.
Je to znak toho, že lidí s dobrým srdcem a ochotou pomáhat se u nás najde ještě stále dost.
Srdečně také děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na úspěšné realizaci sbírky, koledníkům, dětem i dospělým, starostům a úředníkům města a obcí, bez nichž by dobročinná akce
takového rozsahu byla neuskutečnitelná. Velké poděkování patří otci Janu Hrudíkovi a sestře
Aničce Cahlové, kteří nám udělali zázemí na nové faře, když zima již byla nesnesitelná, abychom se ohřáli, dali si teplý čaj, kávu a úžasné koláčky. Nemůžu opomenout ani p. Hradilovou
a p. Gajdůškovou z Podhradní Lhoty, protože již 17 let je to skvělá spolupráce a moc nám
svoji ochotou ulehčuji organizaci sbírky.
Rok od roku nejen stoupá štědrost dárců, ale bohužel roste i počet lidi v nouzi nebo
těch, kteří potřebují služby Charity. Proto další podpora na rozšíření služeb Charity bude stále
potřeba. Děkujeme, že díky Tříkrálové sbírce můžeme i my někomu pomáhat, že se můžeme
přitom učit dávat a můžeme i takovým způsobem bojovat za lepší a hezčí svět… Nikdy nevíme, kdy tu pomoc budeme potřebovat právě my.

Pouť méně mobilních na sv. Hostýn
Speciální pouť pro všechny o holích, berlích či na vozíčku. Druhý ročník této poutě, která
je speciálně pořádaná pro méně mobilní klienty Charity Holešov a Bystřice pod Host. a farníky děkanátu Holešov, odstartoval ve čtvrtek 16. června v 7.00 hod. ráno. Dva plné linkové
autobusy a jeden speciální autobus pro vozíčkáře se brzy ráno rozjely do určených stanovišť,
aby posvážely poutníky z nejrůznějších koutů a okolních obcí Holešovska. Až před baziliku
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(speciální povolení z Matice Svatohostýnské
- děkujeme!) dorazili všichni poutníci
krátce po deváté hodině a po nezbytnostech
a přípravách jsme společně slavili mši
svatou, slouženou otcem děkanem Jerzym
Walczakem a nově vysvěceným jáhnem
Pavlem Michalcem. Přesun do Jurkovičova
sálu byl díky ochotným pomocným rukám
dobrovolníků z řad studentů i pracujících,
současných i bývalých pracovníků obou
Charit také úspěšný. Během občerstvení
koláčky a kávou či čajem se na téma «stáří» přečetly myšlenky P. L. Simajchla z tenké brožurky, kterou pak dostali poutníci na památku a nechyběly ani vlídné slova otce Jerzyho.

Týden letních aktivit
Co je to milosrdenství, jak můžeme konat milosrdné skutky a kolik jich vlastně je?
K čemu jsou dobré a konáme je rádi? To bylo hlavním mottem celého Týdne letních aktivit
2016, které se již druhým rokem uskutečnily v Domě U sv. Martina v Holešově.

Organizátoři z Centra pro rodinu ve spolupráci s Charitou Bystřice pod Hostýnem
a Charitou Holešov připravili pro 29 přihlášených dětí nejrůznější aktivity, hry, výlety, soutěže a promítání. Každým dnem se děti seznamovaly s tím, jak se mohou stát milosrdnými –
a to formou přizpůsobenou jejich věku a schopnostem. Jednoduché bylo plnit úkoly typu:
sytit hladové a napájet žíznivé, šatit neoblečené, ale mezi skutky jsou i takové, které se nedaří
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plnit vždy tak, jak bychom si přáli. Např. trpělivě snášet protivné lidi – to je často velmi těžké…(Ovšem, položme si otázku – Nejsem i já často protivný jiným lidem?). Během týdne se
také docela dost cestovalo na výlety, takže jeden den se skupinky s názvy Samaritáni, Ryby,
Milosrdné ťavy, Bleskové korytnačky a Stopaři snažili plnit milosrdné skutky v Rožnově pod
Radhoštěm v tamním Dřevěném městečku a jiný den zase navštívili poutní místo sv. Hostýn.
Zážitků a krásných chvil si všichni užili opravdu hodně, zakusili jsme, jaké to je milosrdné
skutky nejen vykonávat, ale také přijímat.

Beseda o Haiti
Jedno příjemné mrazivé ráno nás v Bystřici pod Hostýnem navštívila moc sympatická a usměvavá slečna, Klára Löffelmannová,
která pracuje na humanitárním oddělení na
Arcidiecézní charitě v Olomouci. Důvod její
návštěvy byl pro nás zvědavce plný očekávání. Měla nás zasvětit do tajů a zajímavosti
Haiti, kde strávila 1 měsíc a prožila hodně
zajímavých dní.
Přednáška proběhla na Střední škole nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem,
kde nás již netrpělivě očekávala plná třída zvídavých studentů. Co si budeme říkat, studenti
byli rádi, že jednu hodinu budou mít klid, ale na druhé straně, určitě ten pocit zvědavosti
někde v koutku byl.
Pak začalo vyprávění propojené s krásně nachystanou prezentaci. Nejdojímavější ale
bylo vyprávění konkrétních zážitků. Myslím, že v té chvíli si každý uvědomil, že život na
Haiti je neporovnatelný s tím naším. Nejvíc mě ale zaujalo, že i když tam lidé denně jí pouze
fazole s rýži, nemají tolik oblečení, i tak jsou ti lidé šťastni a spokojeni a žijí naplno každý
jeden den. Nakonec dostali prostor i samotní studenti, kteří měli různé dotazy, na které jim
Klára ochotně a s úsměvem na tváři zodpověděla.
Myslím si, že ten čas strávený na této přednášce měl smysl, protože studenti se zajímali
o celkovou humanitární pomoc a hned projevili zájem dozvědět se i o Ukrajině, kde Arcidiecézní charita v Olomouci poskytuje také pomoc. Věřím, že to nezůstane u slov a příští rok
se i tato touha studentům vyplní.
Chtěla bych poděkovat v první řadě Kláře za její ochotu a zajímavé povídání, paní ředitelce, Ing. Bc. Olze Pastyříkové, za příjemné přijetí a organizaci setkání a v neposlední řadě
studentům za jejich trpělivost. Věřím, že to nebylo naše poslední setkání a již teď se budeme
těšit na další spolupráci.

Pastorační služba
Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je katolická církev, proto je nezbytnou součástí
jejího poslání i pastorační práce. Nestačí pouze zajistit potřeby hmotné či tělesné, ale je potřeba myslet i na duchovní stránku každého člověka. Křesťanské a humanistické hodnoty jsou
hybnou silou pro pracovní týmy a spojujícím prvkem bez ohledu na vyznání.
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Od ledna 2013 i v naší Charitě působí pastorační asistentka, Mgr. Helena Janovská, která
nabízí pastorační službu. Zajišťuje přednášky s duchovní tematikou, individuální rozhovory
s pracovníky, spolupráci mezi Charitou a farnostmi, pravidelný informační servis akcí v rámci
diecéze, domlouvá exercicie, organizuje různé aktivity pro zaměstnance, koordinuje sbírky….
Nabízí a zprostředkovává duchovní službu i pro uživatele služeb charity: návštěvy a rozhovory, zprostředkování kontaktu na kněze, zprostředkování přijetí svátosti. Ale jejím hlavním
posláním je v lidské rovině povzbuzovat, posilovat či pomáhat překonávat těžkosti.

Spolupráce s farnostmi
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem a okolní farnosti, ve kterých působí - Bystřice pod Hostýnem, Loukov, Rajnochovice, Vítonice, Bílavsko, Rusava, Blazice spolu velmi
úzce spolupracují a jsou pro Charitu velikou oporou. Kromě sbírek, jako je Tříkrálová sbírka,
Postní almužna, Vánoční balíčky na Ukrajinu, sbírky při různých katastrofách, kde je tato
spolupráce nezbytná, se snažíme informovat farnosti o naší činnosti.
Pravidelně, každou středu navštěvuje Denní stacionář pro seniory P. Stanislav Jordán
z Bystřice pod Hostýnem. Klienti mají možnost se zúčastnit modlitby, svátosti eucharistie,
případně svátosti smíření anebo si jen s knězem popovídat.
Protože charita má také zájem oslovovat i děti, tak jsme se s Centrem pro rodinný život
v Holešově rozhodli navázat spolupráci. V průběhu letních prázdnin jsme pro děti ze všech
farnosti holešovského děkanátu připravili týden letních aktivit, který měl veliký ohlas a věříme, že i příští rok bude mít hodně příznivců.
Stalo se hezkým zvykem, že každoročně při své pouti na Sv. Hostýn navštíví poutníci
z farnosti Rajnochovice se svými kněžími náš Denní stacionář pro seniory ve Chvalčově. Již
tradičně jim naši zaměstnanci spolu s klienty připraví malé pohoštění, aby měli sílu na další
putování. Pak se společně pomodlí a tak posilnění na těle i na duchu můžou pokračovat dál.
Od července 2016 byl ve farnosti Bystřice pod Hostýnem jmenován novým farářem
P. Jan Hrudík.
Farnost Bystřice pod Hostýnem patři pod holešovský děkanát a tak se naši pastorační
asistentka pravidelně jednou za měsíc v Holešově účastní setkání s otcem děkanem a všemi
spolupracovníky děkana.
Nemůžeme opomenout ani svátek sv. Vincence de Paul, kdy slavíme Den Charity a účastníme se mše za živé a zemřelé pracovníky a klienty Charity.
Děkujeme všem kněžím za dobrou spolupráci.

Podpora zřizovatele
Zřizovatelem Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem je Arcibiskupství olomoucké, které nám pomáhá a jeho pomoci si velmi vážíme. Naši charitu podporuje ve více oblastech:
• pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky, Postní almužny, humanitární pomoci
• odborná a konzultační činnost
• hradí mzdu pastoračního asistenta (v Charitách Arcidiecéze olomoucké přispívá na mzdy
celkem 5 mil. Kč)
• exercicie pro zaměstnance
• benefity získané z titulu evidované právní osoby, zřízené církví (levnější energie, telefon, apod.)
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2016
Sestavená podle §30 vyhl. 504/2002 v platném znění a to:
a) Název:
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
IČO:
47930560
Sídlo:
ul. 6. května 1612, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Právní forma: 721 – Církevní organizace, typ Církevní právnická osoba
Poslání:
15000 – Neziskové instituce sloužící domácnostem
Hlavní činnost /nezisková/:
Charitativní: pořádání veřejných sbírek a dobročinných akcí, shromažďování finančních i jiných prostředků za účelem pomoci potřebným v ČR
i v zahraničí. Humanitární: koordinace a realizace pomoci v souvislosti
s katastrofami, živelnými pohromami a válečnými konflikty. Zdravotnická: zřizování a provozování zdravot. služeb a zařízení. Sociální: zřizování a provozování sociálních služeb a zařízení. Vzdělávací, preventivní
a výchovná: zřizování a provozování vzdělávacích, výchovných a preventivních služeb a zařízení. Duchovní: zajišťování služeb duchovní povahy a formace. Vytváření fondů na pomoc lidem v nouzi a zařízením
ACHO, které se ocitnou ve stavu ohrožení nebo krize. Dobrovolná: organizování dobrovolnických aktivit na pomoc lidem v nouzi a na podporu
a pomoc zařízením ACHO. Doplňková činnost: činnost za účelem dosažení zisku, osvěta a propagace charitního díla, činnost kulturní, společenská, zájmová, aktivity volného času.
Statutární orgán:
Ředitel Ing. Pavel Pilmajer od 1. 12. 1998
Organizační složky nebyly zřízeny.
b) Zřizovatel:
Arcibiskupství Olomoucké, Wurmova 562/9 77101 Olomouc,
IČO: 00445151 číslo registrace 8/1-02-729/1996,
datum evidence 30. 10. 1996
c) Účetní období: kalendářní rok
Použité účetní metody: Účetní jednotka účtuje v systému podvojného
účetnictví v souladu s ustanoveními vyhl. 504/2002 Sb. V platném znění.
Účetní záznamy jsou zpracovávány pomocí ekonomického systému firmy H&M Datasoft Brno, výstupy v písemné formě jsou uloženy v sídle
firmy. Způsoby oceňování jsou stanoveny v souladu s vyhláškou, s tím,
že dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně, drobný hmotný majetek, jehož pořizovací hodnota je do 5 000,- se zařadí do provozních
režií, drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena je od 5 000,- Kč do
20 000,-Kč se odepisuje při zařazení, drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena je od 20 000,-Kč do 40 000,- Kč se odepisuje rovnoměrně
měsíčně po dobu dvou let. Výjimku v této skupině tvoří majetek, na jehož
pořízení byla poskytnuta dotace a tento je odepsán ve stejném období, ve
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d)

e)

f)
g)

kterém účetní jednotka obdržela dotaci. Zatím nenastal důvod k tvorbě
opravných položek nebo rezerv.
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo
k žádným významným událostem, o kterých bychom měli informovat
podle § 19 odst. 5 zákona o účetnictví.
Způsoby oceňování jsou použity v souladu s vyhláškou. Nedošlo k žádným odchylkám a nebyly stanoveny úpravy hodnoty ani přechodné, ani
trvalé. Účetní jednotka neeviduje žádná aktiva nebo závazky v cizí měně.
Účetní jednotka nedrží žádný podíl v jiných účetních jednotkách. Je členem občanského sdružení
MAS Podhostýnska o. s. IČO: 27042979
Přehled splatných závazků pojistného:
Závazek k 31. 12.

Splatný

Uhrazen

172 857,- Kč

22. 1. 2017

16. 1. 2017

Zdravotní pojištění

74 089,- Kč

22. 1. 2017

16. 1. 2017

Záloha na DPFO

35 297,- Kč

22. 1. 2017

16. 1. 2017

Sociální zabezpečení

Celkem

h)
i)
j)
k)
l)

282 243,- Kč

Účetní jednotka neeviduje akcie nebo podíly. V rozvaze je evidováno
vlastní jmění v hodnotě 1 482 tis Kč.
Neexistují žádné majetkové cenné papíry, dluhopisy nebo podobná práva
v držení účetní jednotky.
V daném období nevznikly žádné dluhy s dobou splatnosti delší než 5 let.
Dále nejsou evidovány žádné dluhy kryté zárukou.
Neexistují žádné závazky neevidované v rozvaze.
Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a ostatních činností:
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m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců:
Osobní náklady v členění podle výkazu zisku a ztrát:

24,90

v tis. Kč
Mzdové náklady

6 274

Zákonné sociální pojištění

2 029

Ostatní sociální pojištění

0

299

Zákonné sociální náklady

12

Ostatní sociální náklady
Celkem

8 614

Jeden zaměstnanec (ředitel) je statutárním orgánem účetní jednotky.
n) Ředitel je zaměstnán v řádném pracovním poměru. Funkce statutárního orgánu vykonává bez nároku na odměnu a jako funkční požitek má k dispozici služební auto i k soukromému použití. Tuto skutečnost řádně přidaňuje a celková hodnota tohoto příjmu činí
25 044,- Kč za rok. Jiné odměny nebo funkční požitky nebyly stanoveny.
o) Nejsou evidovány žádné účasti rodinných příslušníků statutárního orgánu v osobách,
se kterými uzavřela účetní jednotka obchodní nebo jiné smluvní vztahy.
p) Účetní jednotka neposkytla žádnou zálohu ani úvěr statutárnímu orgánu.
q) Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsobem oceňování finančního
majetku.
r) Základ daně byl zjištěn v souladu se zákonem o dani z příjmů. Vypočtený základ daně byl
vykázán ve výši 38tis Kč. Protože účetní jednotka provozuje zdravotnické zařízení byl
tento hospodářský výsledek vykázán celý ke zdanění.
s) Účetní jednotka má daňovou povinnost ve výši 0.-Kč protože byla využita daňová ztráta
minulých let.
t) Veškeré informace vyplývají přímo z výkazů účetní závěrky pro upřesnění uvádíme rozpis
vyřazeného majetku:

25

Zůstatková hodnota vyřazeného majetku byla 68 999,10 Kč.
Závazky z leasingových smluv nejsou
u) Přehled o přijatých darech a dotacích:
Přijaté příspěvky TKS

195 909

Přijaté příspěvky od jiných organizací

500

Přijaté příspěvky od jednotlivců

13 611

Provozní dotace ZK – priority ZK

552 000

Provozní dotace ZK – zajištění dostupnosti

3 777 100
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Provozní dotace od obcí Bystřice pod Host.

950 000

Mrlínek

10 000

Chvalčov

70 000

Rusava

5 000

Loukov

48 000

Blazice

20 000

Podhradní Lhota

5 000

Komárno

3 000

Slavkov pod Host.

10 000

Brusné

3 000

Osíčko

7 000

Martinice

4 000

Celkem

5 674 120

Účetní jednotka eviduje přijaté prostředky určené k poskytnutí třetím osobám (na účtu 911)
a to:
Příjem
Postní almužna 2016

47 209

Poskytnutí prostředků v roce 2015
Čerpání Postní almužny 2015
- přímá pomoc

15 947,00

Zůstatek k poskytnutí

0,00

Čerpání Postní almužny 2016
- přímá pomoc

11 559,00

Zůstatek k poskytnutí

35 650,00

v) veřejné sbírky – nebyly uspořádány.
w) Hospodářský výsledek minulého účetního období tj. ztráta ve výši 242 tis. Kč byl převeden do nerozděleného zisku a neuhrazených ztrát minulých let.
V Bystřici pod Hostýnem
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Poděkování
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem tímto děkuje za dobrou spolupráci a finanční
i jinou podporu naší činnosti těmto úřadům, organizacím, podnikatelům a občanům:
Zlínskému kraji
Městskému úřadu v Bystřici pod Hostýnem
Obecnímu úřadu ve Chvalčově
Obecnímu úřadu na Rusavě
Obecnímu úřadu ve Vítonicích
Obecnímu úřadu v Loukově
Obecnímu úřadu v Blazicích
Obecnímu úřadu v Podhradní Lhotě
Obecnímu úřadu v Osíčku
Obecnímu úřadu v Brusném
Obecnímu úřadu v Slavkově pod Hostýnem
Obecnímu úřadu v Komárně
Obecnímu úřadu v Mrlínku
Obecnímu úřadu v Martinicích
Arcidiecézní charitě Olomouc
Autoškole – Břetislav Darebníček

Děkujeme také všem ostatním dárcům za drobné i větší příspěvky, které jsme na naši
činnost v roce 2016 obdrželi.
Zvláště děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří nám pomáhali při přípravě a realizaci „Tříkrálové sbírky“. Za spolupráci na této akci i při dalších finančních sbírkách děkujeme také farním úřadům v Bystřici pod Hostýnem, Vítonicích, Rusavě, Bílavsku,
Rajnochovicích, Blazicích a Loukově, Městskému úřadu v Bystřici pod Hostýnem a obecním
úřadům ve všech jednotlivých obcích regionu.
Děkujeme také všem členům Charitní rady a revizní komise za jejich nezištnou práci
a podporu naší charity.
Závěrečné poděkování patří všem bezejmenným dárcům, kteří přispěli finančně nebo
materiálně při výše uvedených sbírkách, které vyhlašujeme ve prospěch potřebných – u nás
i v zahraničí.
Tato Vaše podpora a Váš zájem o naši práci nám umožňuje pomáhat lidem v nouzi a šířit
dobro mezi lidmi.
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Denní stacionář
pro seniory Chvalčov
Školní 798

Sídlo Oblastní charity
6. května 1612
Bystřice pod Hostýnem
Charitní
ošetřovatelská služba
přízemí

Charitní pečovatelská
služba
Osobní asistenční služba
6. května 1071
Bystřice pod Hostýnem

Sídlo (adresa):
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem,
ul. 6. května 1612,
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Charitní ošetřovatelská služba
ul. 6. května 1612,
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Charitní pečovatelská služba
ul. 6. května 1071,
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Osobní asistenční služba
ul. 6. května 1071,
768 61 Bystřice pod Hostýnem

