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Oblastní charita
Bystř ice pod Hostý nem

Vážení přátelé,
Výroční zpráva Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem za rok 2017 se Vám dostává
do rukou v době, kdy si připomínáme 25 let od jejího založení a zahájení obnovené činnosti. (Založena 21. 12. 1992, právní subjektivitu získala 17.3.1993 a služby začala poskytovat
1. 7. 1993.)
Chtěl bych proto u této příležitosti připomenout zakladatele bystřické Charity, především
paní Marii Říhovou, která iniciovala založení Charity v Bystřici pod Hostýnem a pracovala
v ní jako první vrchní sestra. Další významnou zakladatelkou Charity je paní Anděla Stojanová, která byla první dobrovolnou ředitelkou a 10 let předsedkyní Charitní rady. Dále Charitu
zakládaly paní Marie Adámková a paní PharmDr. Marie Vylíčilová, které po celé období
25 let pracují v Charitní radě. O založení Charity se také zasloužil P. Stanislav Jordán, který
celých 25 let, až do února 2018, obětavě s Charitou spolupracoval.
Charitních terénních služeb – ošetřovatelské, pečovatelské a osobní asistence i ambulantní služby Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově, každoročně využívají stovky klientů. S pomocí a péčí našich pracovníků tak mohou zůstat v těžkém období své nemoci nebo
po zbytek života ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí a nemusí se stěhovat do
ústavního pobytového zařízení. Proto bych chtěl poděkovat všem charitním zaměstnancům,
kteří svou každodenní obětavou, poctivou, namáhavou a náročnou práci neberou jako úkol a
povinnost, ale jako své poslání a službu bližnímu. Jmenovitě bych rád poděkoval zvláště těm
pracovníkům, kteří svůj profesní život spojili s prací v Charitě: paní Ireně Pavelcové, která
zde pracuje v pečovatelské službě celou dobu 25 let od založení Charity a dále těm pracovnicím, které zde pracují více jak 20 roků: v Charitní ošetřovatelské službě – domácí zdravotní
péči to jsou pracovnice - paní Irena Žejdlíková, Marcela Fürstová a Ilona Piknová a v Charitní pečovatelské službě – paní Helena Růžičková a Vladimíra Kociánová.
Při této příležitosti bych také rád poděkoval dlouholetým dobrovolným spolupracovníkům Charity paní Martě Pospíšilové, Mgr. Pavlu Malénkovi a Mgr. Stanislavu Malantovi za
více než 20 let obětavé práce v Charitní radě. Stejně tak děkuji dalším charitním dobrovolníkům, především těm, kteří nám každoročně pomáhají při Tříkrálové sbírce.
Charita by své služby nemohla dobře vykonávat bez podpory zastupitelů místní samosprávy všech obcí, ve kterých působí. Poděkování proto patří všem starostům, zastupitelům
a úředníkům města a okolních obcí za finanční pomoc, poskytnutí zázemí našim službám i za
spolupráci při pořádání finančních a materiálních sbírek. Zvláštní poděkování patří Městu
Bystřice pod Hostýnem v čele s panem starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem za velkou finanční
podporu a poskytnutí prostor pro naše sociálních služby. Stejně tak děkuji Obci Chvalčov
a panu starostovi Ing. Antonínu Stodůlkovi za poskytnutí prostor Denního stacionáře pro
seniory a dlouholetou významnou finanční podporu.
Do dalších let přeji bystřické Charitě, aby i nadále poskytovala kvalitní služby potřebným občanům našeho regionu a dále rozvíjela svou činnost v souladu se svým posláním
i s potřebami města a okolních obcí.
Pavel Pilmajer
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„Mezi dvěma lidmi budiž při dobrodiních tento zákon:
Jeden by hned zapomněl, co dal,
a druhý aby nikdy nezapomněl, že něco dostal“
Lucius Annaeus Seneca

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 Ing. Pavel Pilmajer, který je statutárním zástupcem organizace.
Na činnost oblastní charity dohlíží Rada OCH, která pracuje 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.
Hospodaření oblastní charity kontroluje Revizní komise OCH:
• 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.
Nachází se zde kancelář ředitele a kancelář Charitní ošetřovatelské služby – domácí zdravotní péče
Sídlo (adresa):

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
ul. 6. května 1612
768 61 Bystřice pod Hostýnem
E-mail:
info@bystriceph.charita.cz
Webové stránky:
www.bystriceph.charita.cz
Telefon:
573 381 437
IČO:
47930560
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
1481065319/0800
Statutární zástupce (ředitel): Ing. Pavel Pilmajer
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ZAMĚSTNANCI OBLASTNÍ CHARITY BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
K 31. 12. 2017
Jméno a příjmení

Profese

Zaměstnán od

Irena Pavelcová

Pracovník v sociálních službách

01. 07. 1993

Irena Žejdlíková

Zdravotní sestra v domácí péči

02. 06. 1995

Helena Růžičková

Pracovník v sociálních službách

01. 01. 1996

Marcela Fürstová

Vedoucí střediska CHOS, Vrchní sestra

08. 01. 1996

Vladimíra Kociánová

Pracovník v sociálních službách

06. 10. 1997

Ilona Piknová

Zdravotní sestra v domácí péči

01. 09. 1998

Ing. Pavel Pilmajer

Ředitel

01. 12. 1998

Martina Kulichová

Pracovník v sociálních službách

13. 12. 1999

Veronika Krutilová

Pracovník v sociálních službách

01. 07. 2001

Helena Seifertová

Pracovník v sociálních službách

01. 11. 2001

Ingrid Vaculíková

Vedoucí střediska DSS

01. 08. 2003

Naděžda Mlčáková

Pracovník v sociálních službách

01. 06. 2004

Marie Šenovská

Pracovník v sociálních službách

23. 11. 2004

Markéta Bucková

Vedoucí střediska CHOPS

01. 09. 2005

Eva Sovová

Prac. v soc. službách, zástupce ved. střed. CHOPS 02. 04. 2007

Pavla Šenková

Pracovník v sociálních službách

01. 12. 2008

Věra Kudlíková

Účetní

02. 03. 2009

Alena Apolenářová

Pracovník v sociálních službách

01. 09. 2009

Vladimíra Procházková

Prac. v soc. službách, administrativní pracovník

01. 02. 2010

Jana Vraštiaková

Pracovník v sociálních službách

03. 01. 2011

Bc. Pavlína Hašová

Sociální pracovník

03. 10. 2011

Mgr. Vendula Štěpánová Vedoucí střediska OA, sociální pracovník

03. 10. 2011

Petra Matelová

Pracovník v sociálních službách

01. 11. 2011

DiS. Lenka Kotasová

Zdravotní sestra v domácí péči

01. 01. 2016

Pavla Rýparová

Pracovník v sociálních službách

01. 01. 2016

Jaromír Volek

Pracovník IT

01. 10. 2016

DiS. Ludmila Trefílková Sociální pracovník

03. 10. 2016
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Charitní ošetřovatelská služba
- domácí zdravotní péče
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

Oblast působnosti:
Domácí zdravotní péče je zajišťována na území města Bystřice pod Hostýnem, včetně
místních částí Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Rychlov a Sovadina, v obcích Brusné, Blazice, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Libosváry, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice. Projekt Domácí zdravotní péče
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. Naším 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.
Celkem bylo za rok 2017 provedeno 9 838 návštěv v domácnostech u 344 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
• ošetření pacientů v terminálním stádiu
• edukace klientů a rodinných příslušníků
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

5

„Milovat a sloužit druhým, to je smysl života.“
(Matka Tereza)

Charitní pečovatelská služba
Adresa (sídlo):

Telefon:
e-mail:
Vedoucí střediska:
Počet pracovníků v roce 2017:
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,…)
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Klienti
V roce 2017 využilo službu 178 klientů. 59 % klientů jsme navštěvovali přímo v Bystřici
pod Hostýnem, za zbytkem klientů jsme vyjížděli do okolních obcí. Našich sedm aut najelo
65 934 km. Z toho 17 873 km na rozvoz obědů a 46 553 km na návštěvy spojené především
s podáním jídla, hygienou, koupelemi, úklidy, nákupy a pochůzkami. Na tyto úkony jsme
spotřebovali: 11 190 hod. tj. denně průměrně 31 hod. Při rozvozu obědů to bylo: 2235 hod.
Celkem naše pracovnice odpracovaly 17 861 hod.
Provoz
V roce 2017 se služba také posunula dál i po technické stránce. Všichni pracovníci mají
k dispozici tablety. Vykonanou práci mohou zadávat přímo u klienta a zadávání je pohodlné.
Používání tabletů zrychlilo i komunikaci mezi vedením a pracovníky.
V letošním roce přinesl nový informační systém to, co jsme od něj očekávali. Pro naše
donátory a kontrolní orgány máme přehlednější statistiky a pro klienty rychleji zpracovatelné
vyúčtování.
Díky výstupům z programu se služby mohou porovnat i v rámci celé Arcidiecézní charity. Služba pro provoz zakoupila další auto Škoda Roomster.
Zvyšování kvality
V rámci povinného vzdělávání jsme v našich prostorách uskutečnili dva semináře. Oba
semináře si pro nás připravil Mgr. Miroslav Snášel.
První seminář byl na téma: „Jak zvládat hněv“. Pracovníci měli možnost si vyzkoušet
i praktické ukázky a vcítit se do různých situací, kdy je i klienty ovlivňují vnitřní emoce,
především hněv.
Druhý seminář byl zaměřený na syndrom vyhoření. Pracovníci dostali různé tipy jak
relaxovat a nenabalovat si na sebe zbytečné problémy.
Další hodiny povinného vzdělávání už neproběhly společně, pracovnice se vzdělávaly
mimo službu.
Absolvovaly např. stáže v Domově pro seniory Radkova Lhota nebo seminář k neformálním pečujícím.
Mimo povinné vzdělávání absolvovali pracovníci i jednodenní duchovní obnovu s tématem: Štěstí začíná uvnitř.
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. 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.
Markéta 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: Charitní pečovatelská služba
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

v tis. Kč

Tržba od uživatelů služeb

1 584

Mzdové včetně odvodů

4 898

Podpora ZK - dostupnost

3 530

Ostatní provozní výdaje

1 322

Celkem výdaje

6 220

Podpora ZK – priority ZK

508

Dotace město a obce

621

Ostatní příjmy
Celkem příjmy

24
6 267

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

47
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„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to!“
(Einstein)

Denní stacionář pro seniory Chvalčov
Adresa:
Telefon:
Vedoucí projektu:
Počet pracovníků:
Provozní doba zařízení:
Cílová skupina klientů:
Denní kapacita zařízení:
Počet klientů v roce 2017:
Další informace

Chvalčov, ul. Školní 798
573 332 683, mobil: 777 763 780
Ingrid Vaculíková, tel. 777 763 784
6 pracovnic v soc. službách
pondělí až pátek od 07.00 do 15.00 hodin
s možností návaznosti dalších služeb Oblastní charity
senioři od 65 let (výjimka pro osoby se zdravotním omezením mladší 65-ti let)
10 klientů
29
internetové stránky Oblastní charity www.bystriceph.charita.cz

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
• ulehčení pečujícím rodinám, kterým umožňujeme částečné zachování životního stylu
(čas na práci i odpočinek)
Pro klienty připravujeme v pracovní dny dopolední aktivizační programy.
Do těchto programů pravidelně zařazujeme:
• lehké cvičení a protahování, masírování (bazální stimulace)
• pracovní činnosti, které podporují nácvik sebeobsluhy (chůze s kompenzačními pomůckami,
vstávání a usedání), procvičení jemné motoriky (kreslení, stříhání, přebírání, psaní) a duševních schopností seniora (trénink paměti a slovní zásobu, matematické dovednosti apod.).
• 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)
• různé kulturní a vzdělávací akce (besedy, vystoupení)
• každé úterý dopoledne klub ,,AKTIVITY“ ve stacionáři, na který zveme i širší seniorskou
veřejnost
• 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 při kávě. Samozřejmostí v našem zařízení je poskytnutí stravy (snídaně, oběd, svačina), zajištění pitného režimu, možnost
koupele v bezbariérovém sprchovém koutě a bezplatné poradenství v oblasti sociálních služeb.

10

Pokud dopravu do stacionáře nemůže zajistit rodina, lze dohodnout dopravu charitním
vozidlem se střediskem Sociálního podnikání, které má na starosti vedoucí pečovatelské služby paní Markéta Bucková (tel. 573 378 296).
Návštěvnost klientů v roce 2017 činila v průměru 50 % kapacity zařízení.
Průměrný věk klientů stacionáře byl 80,3 let, z toho 8 klientů věkově spadalo do skupiny
mladších seniorů a 21 klientů do skupiny starších seniorů nad 80 let.
Akce pořádané stacionářem během roku 2017:
„Taneční hudba vážně nevážně“
- ukázky hudby s MgA. Magdou Čáslavovou a společenských tanců s dětským tanečním párem Petrem Pecháčkem a Nikol Schönwälderovou
„Stacionářské ŠIBŘINKY“
„Květná zahrada v novém“ – poznávací akce
„Koncert žáků ZUŠ“- hudební pásmo pod vedením MgA. Magdy Čáslavové a Zuzany Outratové
„Virtuální cestování po Rusku“ – beseda s Mgr. Radimem Kejíkem
„Křížová cesta na Sv. Hostýně“ - poznávací akce s Mgr. Pavlem Malénkem
„Zpátečníci ve stacionáři“ – vystoupení bystřické hudební frakce na Den otevřených dveří
„Virtuální cestování po Jordánsku“ – pásmo besed s Mgr. Pavlem Malénkem
„Život s diabetem“ - beseda s PharmDr. Marií Vylíčilovou
„Historie a současnost betlémů“ – povídání s Mgr. Pavlem Malénkem
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„Vánoční posezení u stromečku“
– vystoupení žáků ZŠ Chvalčov pod vedením Mgr. Aleny Konečné, soutěž o linecké cukroví
Výtvarný ateliér: výroba kalendáře, výroba netradičního hudebního nástroje, kytička pro
radost ze živých květů a pralinek, stínové papírové lampičky, závěsné adventní dekorace
Kavárnička - témata: Plesové inspirace, Jak na koblihy, Velikonoční pohoštění, Jarní květinová vazba, Chutě zdravých potravin, AZ – kvíz, Tradiční kotlíkový guláš, Filmový kvíz,
Péče o nohy diabetiků, Výroba chutney z červené cibule
Na tomto místě bychom chtěli vyjádřit poděkování:
• P. Stanislavu Jordánovi za pravidelnou středeční duchovní službu
• starostovi obce Chvalčov panu Ing. Antonínu Stodůlkovi, paní Jiřině Hurtové
• redakci chvalčovského a bystřického zpravodaje
• řediteli ZŠ Chvalčov panu Mgr. Zdeňku Hnilovi a Mgr. Aleně Konečné
• paní Marii Pospíšilové, Pharm Dr. Marii Vylíčilové, Mgr. Pavlu Malénkovi
a Mgr. Radimovi Kejíkovi za obětavou přípravu besed pro stacionář
• MgA. Čáslavové a Zuzaně Outratové, žákům ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem za vydařenou
hudební produkci
• tanečnímu páru Petru Pecháčkovi a Nikol Schönwälderové za oživení vzpomínek na
plesovou sezonu
• souboru Zpátečníci
• panu Kamilu Kotasovi za údržbu a pomoc při běžných opravách objektu
Vedoucí stacionáře děkuje pracovnici paní Vladimíře Procházkové za obětavou přípravu
programů klubu AKTIVITY a jeho propagaci, jako i všem pracovnicím za jejich práci pro
naše klienty.
Ingrid Vaculíková
Služby Denního stacionáře jsme v tomto roce poskytovali díky finanční pomoci MPSV,
Zlínského kraje, Města Bystřice pod Hostýnem a obcí Chvalčov, Slavkov pod Hostýnem,
Mrlínek, Martinice

Hospodaření střediska: Denní stacionář pro seniory ve Chvalčově
Příjmy

v tis. Kč

Tržba od klientů
Podpora ZK - dostupnost

Mzdové včetně odvodů

1 857

1 388

Ostatní provozní výdaje

368

143

Dotace město a obce

405

Celkem příjmy

v tis. Kč

304

Podpora ZK – priority ZK
Ostatní příjmy

Výdaje

0
2 240

Celkem výdaje

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

2 225
15
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„Od chvíle, kdy jsem poznal běh světa, vidím,
že pouze princip vzájemné pomoci ovlivňuje pokrok lidstva.“
(Lev Nikolajevič Tolstoj)

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, vendula.stepanova@bystriceph.charita.cz
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 upoutáni 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 2017 službu zajišťovalo 5 asistentek.
Během roku jsme asistenci poskytli 29 klientům z Bystřice pod Hostýnem, Rychlova,
Chvalčova, Loukova, Osíčka, Blazic, Rusavy, Přílep a Třebětic u Holešova. Činnostmi pro
klienty strávily asistentky celkem 2130 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 Loukov, Rusava a Chvalčov

Hospodaření střediska: Osobní asistenční služba
Příjmy
v tis. Kč
Tržba od klientů
255
Podpora ZK - dostupnost
569
Podpora ZK – priority ZK
82
Dotace město a obce
82
Ostatní příjmy
2
Celkem příjmy
990
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výdaje
Mzdové včetně odvodů
Ostatní provozní výdaje

Celkem výdaje
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v tis. Kč
863
134

997
-7
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Středisko sociální podnikání
Adresa (sídlo):

Telefon:
e-mail:
Vedoucí střediska:
tel.
e-mail:

ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
(kancelář střediska služby se nachází naproti
zdravotnímu středisku za oční optikou)
573 378 296
info@bystriceph.charita.cz
Markéta Bucková,
775 635 014 (8 - 15 hod.)
marketa.buckova@bystriceph.charita.cz

Další informace o službě
• internetové stránky OCH: www.bystriceph.charita.cz
• facebook: www.facebook.com/charita.bystrice
• informační letáčky o středisku na veřejně přístupných místech
(v čekárnách lékařů, na obecních úřadech,…)
V roce 2017 využilo služeb střediska celkem 163 klientů
Středisko sociální podnikání nabízí tyto služby:
• Půjčovna kompenzačních pomůcek
nabízí k zapůjčení zdravotní a kompenzační pomůcky, které pomáhají lidem co nejdéle setrvat
v domácím prostředí. Podporují jejich návrat do běžného života a usnadňují také rodinným
příslušníkům péči o své blízké.
Půjčujeme: invalidní vozíky
toaletní křesla
chodítka (pevná, čtyřboká, krokovací, vysoká podpažní)
nemocniční lůžka elektrická i mechanická
a další drobné věci jako je sedačka na vanu,
schůdky k posteli, polohovací pomůcky.
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
• přeprava osob charitními vozy
Přepravu využilo 38 osob, jednalo se především o přepravu k lékaři, na poštu, k návštěvě
hřbitova nebo na městský úřad.
• kadeřnické služby
• pedikúra
• přeprava jídlonosičů (pro obce Rusava, Slavkov, Brusné a Chomýž)
Služby střediska může využít kdokoliv bez ohledu na to, zda je klientem ostatních služeb
Oblastní charity.
Na přepravu osob je nutné předem uzavřít jednorázovou písemnou smlouvu.
Markéta Bucková
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Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
se účastní těchto charitativních činností:
Tříkrálová sbírka
Postní almužna
Vánoční balíčky pro děti na Ukrajinu

Tříkrálová sbírka
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé
místní Charity, ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v
obcích o několika desítkách obyvatel.
Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným
koordinátorům, koledníkům i dárcům ji můžeme uspořádat.
Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s
dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární
pomoc do zahraničí.
Kdo koleduje?
Do ulic obcí a měst vychází několik kolednických skupinek (dobrovolníků). Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být osoba starší 15 let, vybavená průkazem koledníka.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
V letošním roce vyrazilo do ulic našeho města a okolních vesnic celkem 63 skupin složených z 246 tříkrálových koledníků. Některé děti chodily postupně i ve dvou skupinkách.
Letos nám mimořádně přálo slunečné a teplé počasí.
Do zapečetěných pokladniček přispěli štědří dárci opět více než v předchozích letech a
to celkem rekordních 386.685,- Kč.
Menší část výtěžku sbírky zůstane k dispozici pro projekty Charity Česká republika a
Arcidiecézní charity Olomouc. Zbylá, větší část výtěžku se vrátí do Oblastní charity Bystřice
pod Hostýnem, kde ji využijeme pro podporu našich služeb v regionu.
V roce 2018 plánujeme použít část prostředků na modernizaci vybavení střediska domácí
zdravotní péče - Charitní ošetřovatelské služby, formou pořízení novějšího vozidla. Nahradí
jedno z dosavadních aut, které slouží k přepravě našich sestřiček k pacientům již 16. rokem.
Další část výnosu sbírky použijeme na modernizaci prostor Denního stacionáře pro seniory
ve Chvalčově.
Za všechny potřebné lidi u nás i v zahraničí, kterým budou prostředky ze sbírky sloužit,
chci především poděkovat všem koledníkům, kteří obětovali svůj čas. S nadšením zpívali
známou koledu a umožnili svým spoluobčanům přispět. Zvláštní poděkování patří koledníkům
ze sdružení StonoŠka a ÚSP Javorník, kteří nám i letos velmi pomohli.
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Děkuji farnostem Bílavsko, Rusava, Loukov, Rajnochovice, Vítonice a Blazice za spolupráci při organizaci koledování. Velké poděkování farnosti Bystřice p/H a P. Janu Hrudíkovi
za poskytnutí zázemí pro bystřické koledníky na faře v Bystřici. Děkujeme také zaměstnancům městského a všech obecních úřadů a také pracovnicím České spořitelny za spolupráci při
počítání výnosu sbírky.
Závěrem děkuji všem občanům, kteří přispěli na tuto největší dobročinnou sbírku
a podpořili tím naše úsilí pomáhat potřebným.

Výtěžek Tříkrálové sbírky pro rok 2018
Místo
Bystřice pod Hostýnem

Vybraná částka

Místo

Vybraná částka

127 451,- Komárno

13 733,-

Chvalčov

32 686,- Brusné

13 023,-

Rychlov

25 365,- Chomýž

12 124,-

Loukov

22 228,- Rajnochovice

11 640,-

Rusava

20 659,- Hlinsko pod Hostýnem

9 860,-

Slavkov pod Hostýnem

17 710,- Libosváry

9 196,-

Podhradní Lhota

15 659,- Mrlínek

6 607,-

Blazice

6 586,- Sovadina

6 540,-

Vítonice

15 005,- Bílavsko

6 325,-

Osíčko

14 288,- Celkem

386 685,- Kč
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Postní almužna
Postní almužna je pastorační aktivitou farností, o jejímž konání rozhodla Česká biskupská konference v lednu 2010.
Cílem této snahy je rozvíjet kontakt mezi Charitou a jednotlivými farními společenstvími, rozšiřovat schopnost farníků vnímat potřeby lidí ve svém okolí, materiálně i duchovně
podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc.
Finanční dary z Postní almužny jsou využívány na adresnou pomoc bližním v nouzi.
Sám dárce může svými preferencemi ovlivnit konkrétní určení jeho finančních prostředků.
Jak postní almužna probíhá?
Během 1. neděle postní obdrží věřící v kostele papírovou schránku „postničku“, kterou
mají po celou postní dobu ve svých domovech. Do schránky vkládají finanční prostředky,
které ušetřili odříkáním si během půstu. Na Květnou neděli odevzdají věřící „postničky“
ve svých kostelích.
Farnost poté předá finanční dary oblastní charitě, která se postará, po dohodě s farnostmi,
o jejich rozdělení. Provádí k tomu potřebná sociální šetření a administrativní úkony.
Přímá pomoc je po provedení sociálního šetření poskytována například rodinám vystaveným riziku velkého sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a jednotlivcům v
přechodné nouzi nebo dle přání farnosti.
V roce 2017 se během Postní almužny vybralo celkem 54 624, Kč.
farnost

postničky

výtěžek

Bystřice pod Hostýnem

72

24 172,00

Bílavsko

32

7 132,00

Rajnochovice

32

8 142,00

Loukov

21

3 765,00

Vítonice

16

3 927,00

Rusava

9

3 629,00

Blazice

12

3 857,00

Prostředky byly poskytnuty na přímou pomoc rodinám.
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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 sirotky, nebo se o ně rodiče nemohou z nejrůznějších důvodů starat.
Projekt vánoční balíček vznikl v roce 2008.
Prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc a Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem nabízíme možnost, jak udělat radost a pomoci konkrétním dětem.
Jedná se o jednorázové osobní obdarování, ze kterého nevyplývá žádný dlouhodobý závazek ani pro jednu ze stran. Dobrovolní zájemci obdrží informace o dárku pro konkrétní
dítě, kterému připraví vánoční balíček.
V roce 2017 jsme z OCH Bystřice pod Hostýnem poslali 17 balíčků.
Vladimíra Procházková
koordinátorka sbírek
Napříč Ukrajinou s Vánočními balíčky. Den po dni
Ukrajina – „Djakujemo, djakujemo, djakujemo,“ vykřikují desítky dětí v Lopatyně, Ternopil, Kolomyji i Bortnikách. Mají radost z vánočních balíčků, objímají nás, někteří už dárečky rozbalují. Hoši vyběhnou ven z pistolkami, které naplnili vodou, holčičky oceňují barevné
laky na nehty, další dívenka daruje svetr své kamarádce, je jí totiž velký, ale nevadí, ona jej
kamarádce přeje. Neubráníme se dojetí.
Přečtěte si, jak bylo začátkem ledna s Arcidiecézní charitou Olomouc (ACHO) na Ukrajině. Kromě Charit a dětských domovů se podívala i za lidmi bez domova nebo na farmu, kterou
vedou váleční veteráni...
celý článek: http://www.acho.charita.cz/z-charit/acho/napric-ukrajinou-s-vanocnimi-balicky-den-po-dni/
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DALŠÍ AKTIVITY OBLASTNÍ CHARITY
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

TKS výlet
Tříkráloví koledníci v Landek Parku a TV NOE
Rok za rokem utíká, naši koledníci nám rostou a na jejich místa se každý rok těší noví
koledníci. I když Tříkrálová sbírka je již dávno za námi, rozhodli jsme se znovu 8. května
vyrazit na společný výlet. Hned ráno nás z postelí vytáhly sluneční paprsky. Začátek dne jsme
strávili v kostele sv. Jiljí, kde nám o. Jan Hrudík odsloužil mši svatou a dal nám požehnání na
cestu. A tak jsme se mohli vydat poznávat naši krajinu.
Prvním cílem naši výpravy byla návštěva TV NOE v Ostravě. Doslova s otevřenou náručí se nás hned ujal kolektiv televize a ukázal nám krásná studia, děti mohly vidět na vlastní oči
to, na co se dívají jenom v televizi, mohly si vyzkoušet kamery, množství tiskátek, viděly se
v obrazovkách, … Byl to pro všechny moc krásny zážitek a jsme vděční, že nám byl umožněn.
Poté jsme navštívili kostel sv. Václava, kde nám o něm povykládala p. Franková.
Samozřejmě po tolika informacích a povídání nám vyhládlo, tak jsme si naplnili bříška,
posilnili se kávou a čekal nás přesun do HORNICKEHO MUZEA LANDEK PARK. Byl to
pro nás úplně jiný svět někde v hlubinách. Vyslechli jsme si, jak těžké bylo pracovat v takovém prostředí, viděli jsme množství zajímavých věcí, pravé černé uhlí, ale největším zážitkem
bylo spouštění do šachty a jízda vláčkem.
Věřím, že pro všechny to byl den nejenom plný zážitků, ale že jsme se i něco nového
dozvěděli. Moc děkuji za to, že díky disciplíně všech účastníků zájezdu se nikomu nic nestalo
a všichni jsme se vrátili v pořádku domů.

K práci patří i odpočinek
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem nabídla svým pracovníkům za každodenní vyčerpávající práci benefity. V tomto roce v podobě využití relaxace v bazénu.
Tak jsme si to užívali na Trojáku
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Den otevřených dveří v Denním stacionáři
Dne 27. září proběhl u příležitosti Dne Charity v Denním stacionáři pro seniory Den
otevřených dveří. Návštěvníci měli možnost si od 14 hodin prohlédnout zmodernizované prostory za provozu a informovat se o službě.
Díky počasí, které nám opět přálo, bylo i následné posezení se skupinou Zpátečníci velmi
podařené.
Příjemné odpoledne ukončila děkovná mše v kostele sv. Jiljí za živé i zemřelé klienty a
pracovníky Oblastní charity.

Den Charity
7. října proběhla na Farmářském jarmarku v Bystřici pod Hostýnem pořádaném SVČ
Včelín prezentace všech středisek charity. Kolemjdoucí se mohli informovat o podmínkách
poskytování služeb Pečovatelské služby, Osobní asistenční služby, Denního stacionáře pro
seniory ve Chvalčově i Charitní ošetřovatelské služby – domácí zdravotní péče. Navíc měli
možnost si zdarma změřit hladinu cukru v krvi a krevní tlak.
Děkuji za podporu všem návštěvníkům a klientům, pro které jsme tento program vytvořili a kteří nás svým zájmem povzbudili do další činnosti.
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Pastorační služba
Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je katolická církev, proto je nezbytnou součástí
jejího poslání i pastorační práce. Pastorační pracovník zajišťuje přednášky s duchovní tématikou, 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. Od ledna 2013 do října 2017 působila v naší Charitě pastorační
asistentka Mgr. Helena Janovská.
Tímto jí děkujeme za její obětavou a mnohdy nelehkou práci nejenom s klienty, dárci a
farnostmi, ale hlavně za citlivý přístup a rady v kolektivu spolupracovníků. Děkujeme.

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.
Již po 17. nás v květnu navštívili v Denním stacionáři pro seniory Chvalčov účastníci
Pros Pěš Pouti (prosebná pěší pouť). Snažili jsme se jim v rámci svých možností poskytnout
zázemí, aby si mohli odpočinout a načerpat nové síly k dokončení cesty z Podhradní Lhoty
na svatý Hostýn. Kněží připravili krátkou májovou pobožnost. Přímo ze stacionáře proběhl
telefonický vstup do živého vysílání radia Proglas.
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 2017
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

202 879,- Kč

22. 1. 2018

9. 1. 2018

Zdravotní pojištění

86 958,- Kč

22. 1. 2018

9. 1. 2018

Záloha na DPFO

61 932,- Kč

22. 1. 2018

9. 1. 2018

Sociální zabezpečení

Celkem

h)
i)
j)
k)
l)

351 769,- 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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Protože účetní jednotka je oprávněna poskytovat zdravotní služby, je povinna ve smyslu ZDP,
§ 18a odst. 5 zdaňovat veškeré příjmy s výjimkou investičních dotací.
m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců:
Osobní náklady v členění podle výkazu zisku a ztrát:
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v tis. Kč
Mzdové náklady

7 179

Zákonné sociální pojištění

2 371

Ostatní sociální pojištění

0

313

Zákonné sociální náklady

9

Ostatní sociální náklady
Celkem

9 872

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 15 tis 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:
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Zůstatková hodnota vyřazeného majetku byla 0,- Kč.
Závazky z leasingových smluv nejsou
u) Přehled o přijatých darech a dotacích:
Přijaté příspěvky TKS

314 518

Přijaté příspěvky od jiných organizací

39 500

Přijaté příspěvky od jednotlivců

4 622

Přijaté příspěvky celkem

358 640

Provozní dotace ZK – priority ZK

732 700

Provozní dotace ZK – zajištění dostupnosti

5 486 900

Provozní dotace od obcí Bystřice pod Host.

960 000

Mrlínek

10 000

Chvalčov

120 000

Rusava

5 000

Loukov

48 000

Komárno

3 000

Slavkov pod Host.

10 000

Martinice

2 000

Provozní dotace celkem

7 377 600
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Účetní jednotka eviduje přijaté prostředky určené k poskytnutí třetím osobám (na účtu 911)
a to:
Příjem
Postní almužna 2017

54 624,00

Poskytnutí prostředků v roce 2017
Čerpání Postní almužny 2016
- přímá pomoc

35 650,00

Zůstatek k poskytnutí

0,00

Čerpání Postní almužny 2017
- přímá pomoc

30 929,00

Zůstatek k poskytnutí

23 695,00

v) veřejné sbírky – nebyly uspořádány.
w) Hospodářský výsledek minulého účetního období tj. ztráta ve výši 38 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
Městu Bystřici pod Hostýnem
Obci Chvalčov
Obci Rusava
Obci Vítonice
Obci Loukov
Obci Blazice
Obci Podhradní Lhota
Obci Rajnochovice
Obci Osíčko
Obci Brusné
Obci Slavkov pod Hostýnem
Obci Komárno
Obci Mrlínek
Obci Martinice
Arcidiecézní charitě Olomouc
Autoškole – Břetislav Darebníček
Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
Děkujeme také všem ostatním dárcům za drobné i větší příspěvky, které jsme na naši
činnost v roce 2017 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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„Zestárnout neznamená přestat se bavit!“

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

Sídlo Oblastní charity
Charitní ošetřovatelská
služba
- domácí zdravotní péče
6. května 1612
Bystřice pod Hostýnem

Denní stacionář
pro seniory Chvalčov
Školní 798
Chvalčov

