Charita, jako milosrdná láska,
je naplňováním Kristovy výzvy
vyhledávat potřebné a pomáhat
bližnímu v nouzi.

Vážení přátelé,
Předkládáme Vám Výroční zprávu Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem za rok
2005, ve které můžete zjistit základní informace o naší činnosti a našem hospodaření
v uplynulém roce.
Ještě před začátkem roku 2005 jsme byli pověřeni Městem Bystřice pod Hostýnem
provozováním pečovatelské služby na území města a ostatních obcí našeho regionu.
Došlo tak ke spojení Charitní pečovatelské služby, kterou charita provozuje od roku
1993, a Pečovatelské služby, kterou provozoval Zlínský kraj a ke konci roku 2004 předal Městu Bystřice pod Hostýnem.
Toto spojení pečovatelských služeb umožnilo klientům bývalé Pečovatelské služby využívat našich služeb v nepřetržitém provozu včetně sobot, nedělí a svátků. Nabídka služeb se rozšířila o stříhání vlasů a kadeřnické úkony. Rozšířila se také možnost
výběru jídel ze 7 kuchyní, ze kterých rozvážíme obědy. Všem klientům byly zapůjčeny
nové nerezové jídlonosiče v termoobalu, který lépe uchová teplotu jídla.
Zaměstnancům Charitní pečovatelské služby přineslo spojení těchto služeb částečné zvýšení mezd, kterým se přiblížily mzdy charitních pečovatelek mzdám pečovatelek
ve státních organizacích. Zvýšení mezd bylo možné pouze díky ochotě zastupitelů města Bystřice pod Hostýnem, kteří za tímto účelem navýšili provozní dotaci poskytnutou
charitě pro rok 2005.
Pro naši charitu znamená spojení těchto dvou pečovatelských služeb především
závazek, i nadále zlepšovat kvalitu námi poskytovaných služeb a také jejich dostupnost
v celém regionu.
Vážíme si této důvěry Města Bystřice pod Hostýnem, kterou nám projevilo tímto
pověřením vykonávat tuto důležitou sociální službu pro občany v regionu, kde není
žádné ústavní zařízení typu penzionu pro seniory nebo domova důchodců.
Závěrem bych chtěl poděkovat zastupitelstvu města Bystřice pod Hostýnem za
podporu, kterou věnuje péči o občany města a celého regionu v sociální oblasti. Tuto
podporu vyjádřili členové zastupitelstva v závěru roku 2005 při schvalování rozpočtu
na rok 2006, když navýšili dotaci na provoz sociálních služeb o více než 500 tis.Kč,
aby tak plně pokryli snížení dotace na pečovatelskou službu ze strany Zlínského kraje.
Zlínský kraj totiž změnil metodiku při poskytování dotací a nyní je poskytuje podle
počtu obyvatel v regionu a ne podle množství a kvality poskytovaných služeb, jako to
bylo do roku 2005. Tímto vstřícným krokem Města Bystřice pod Hostýnem může být
i v roce 2006 zachován stejný rozsah sociálních služeb poskytovaných charitou na území Bystřice pod Hostýnem a okolních obcí.
Pavel Pilmajer

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 2005 byl ředitelem Ing. Pavel Pilmajer.
Na činnost oblastní charity dohlíží Rada OCH.
V roce 2005 pracovala Rada oblastní charity ve složení:
• předsedkyně rady
• Marie Adámková
• členové rady
• Marta Pospíšilová
• Pharm. Dr. Marie Vylíčilová
• Mgr. Stanislav Malant
• Mgr. Pavel Malének
Duchovním rádcem a zástupcem duchovní správy je P. Stanislav Jordán.
Hospodaření oblastní charity kontroluje Revizní komise OCH.
V roce 2005 pracovala ve složení:
• předsedkyně
• Ludmila Janková
členové
• Anděla Hošťálková
• Ludmila Mužná
• 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 Česká katolická charita - ta je
členem mezinárodní organizace Caritas Internationalis a Caritas Europa.
Sídlo (adresa):

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
ul. 6. května 1612
768 61 Bystřice pod Hostýnem

e-mail:
Telefon:
IČO:

bystriceph@caritas.cz
www.bystriceph.caritas.cz
573 381 437
47930560

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna a.s.
1481065319/0800 nebo 460252-698/0800

Statutární zástupce (ředitel):

Ing. Pavel Pilmajer
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Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem sídlí v Domě s pečovatelskou službou
v ul. 6. května 1612. Nachází se zde kancelář Charitní ošetřovatelské služby a prostory
Charitní pečovatelské služby - prádelna, pedikúra a kadeřnictví.

Zázemí pečovatelek a kancelář vedoucí Charitní pečovatelské služby v ul. 6. května 1071
(naproti zdravotního střediska za „Optikou“).
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Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba
Adresa:
Telefon:
Vrchní sestra:
Lékař metodik:
Počet pracovníků:

ul. 6. května 1612, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
573 381 437, služba po 14.00 hod. 777 763 770
Marcela Fürstová
MUDr. Vladislava Mrázková
7 zdravotních sester s víceletou praxí, 1 sociální pracovnice,
17 pečovatelek (z toho 3 pečovatelky s pedikérským kurzem,
1 kadeřnice).
Oblast působnosti: Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba je zajišťována na
území města Bystřice pod Hostýnem, včetně místních částí Bílavsko, Rychlov, Sovadina, Hlinsko pod Hostýnem a v obcích
Brusné, Blazice, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov a Libosváry, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice.
Projekt charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby realizuje Oblastní charita
Bystřice pod Hostýnem jako nestátní, neziskové, zdravotnické zařízení. Tato služba je
nepřetržitě zajišťována od roku 1993.
Činnost Charity spočívá v soustavném poskytování komplexních služeb. Komplexní služba zahrnuje péči ošetřovatelskou, pečovatelskou, sociální a spirituální pro
všechny potřebné občany bez rozdílu věku a vyznání v jejich domácím prostředí.
Cílem CHOPS je zachovat a rozvíjet důstojný život klientů s ohledem na jejich
sociální situaci a zdravotní stav. Jde nám také o výchovu společnosti k aktivní účasti na
doprovázení svých blízkých v posledních chvílích života. Naším cílem je, aby klienti
netrpěli nesnesitelnou bolestí, aby byla zachována lidská důstojnost a nezůstali v posledních okamžicích života osamoceni. Snažíme se, aby z naší práce byla vidět úcta
k životu, úcta k umírání a k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti.
Tuto službu poskytujeme během celého roku, tzn. nepřetržitě 7 dnů v týdnu včetně
sobot, nedělí a svátků dle potřeby i 24 hodin denně.

Charitní ošetřovatelská služba
Domácí ošetřovatelskou práci navrhuje ošetřující lékař a je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Je zaměřena převážně na geriatrické pacienty, po úrazech a operacích,
chronicky nemocné k navrácení soběstačnosti a mobility.
V roce 2005 poskytovalo domácí péči sedm zdravotních sester, které mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Celkem bylo provedeno 22 882 návštěv v domácnostech 421 klientů.
Nejčastější úkony:
• sledování fyziologických funkcí • podávání léků • odběry biologického materiálu
(krev, moč) • ošetření defektů, stomií, katetrů • ošetřovatelská rehablitace • prevence
zdravotních komplikací
Marcela Fürstová
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Charitní pečovatelská služba
Adresa:
ul. 6. května 1071, 768 61, Bystřice pod Hostýnem
Telefon:
573 378 296
Vedoucí pečovatelka: Markéta Bucková, tel. 775 635 014
Cílem pečovatelské služby je umožnit klientům v nejvyšší možné míře zapojení
do běžného života společnosti v případech, kdy toto vylučuje jejich zdravotní stav a to
v jejich domácím prostředí.
Služby se poskytují na přání klienta popřípadě rodiny. Potvrzení lékaře je nutné
pouze v případě, kdy klient nedosáhl důchodového věku, nemá invalidní důchod a naše
služby potřebuje vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (úraz,delší nemoc...). Smlouvu
s klientem projedná vedoucí pečovatelské služby při návštěvě klienta. Každému klientovi poskytujeme služby dle vlastního výběru.

Doplnit popisku
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Nejčastěji poskytované služby jsou:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zajištění stravy-dovoz oběda (klienti si mohou vybrat dle bydliště z jídelen: TON a.s., Kovonax s.r.o., dále ze školních jídelen při škole T. G. Masaryka a při
ZŠ Bratrství a MŠ Radost na Schwaigrově náměstí a také z jídelny ÚSP Javorník
Chvalčov).
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• praní prádla, žehlení, mandlování.
• kadeřnické služby
• pedikúra
Ceník těchto i ostatních služeb, které poskytujeme, je k nahlédnutí ve středisku
pečovatelské služby.
Dovoz obědů provádíme jak v Bystřici pod Hostýnem (včetně místních částí: Bílavsko, Hlinsko pod Hostýnem, Rychlov, Sovadina, ale i do ostatních obcí našeho regionu. Kadeřnické služby a pedikúra se provádí v Domě s pečovatelskou službou. Na
požádání je možné i tyto služby provést u nepohyblivých klientů v jejich domácnosti.
Péči zajišťujeme dle potřeby 7 dní v týdnu včetně sobot, nedělí a svátků zpravidla
v době od 6 do 22hod.
V roce 2005 bylo vykonáno 53 983 návštěv u 474 klientů.
Markéta Bucková

Hospodaření střediska: Charitní pečovatelská služba
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

v tis. Kč

Tržba od klientů

954

Mzdové včetně odvodů

2 237

Dotace Zlínský kraj

873

Ostatní provozní výdaje

1 038

Celkem provozní výdaje

3 275

Celkem výdaje střediska

3 275

Dotace město a obce
Ostatní příjmy
Celkem

1 331
100
3 258
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Charitní denní stacionář pro seniory
Adresa:
Telefon:
Vedoucí projektu:
Počet pracovníků:
Počet klientů v roce 2005:
Oblast působnosti:

Provozní doba:

Chvalčov, ul. Školní 798
777 763 780
Jiřina Hurtová, zástupce vedoucí: Ingrid Horňáková
4 pečovatelky
18
Bystřice pod Hostýnem, včetně místních částí Bílavsko,
Rychlov, Sovadina a Hlinsko pod Hostýnem a v obcích
Blazice, Brusné, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov,
Mrlínek, Osíčko, Podhr. Lhota, Rajnochovice, Rusava,
Slavkov pod Hostýnem, Vítonice.
Pondělí až pátek od 7.30 do 15.30 hodin.

Denní stacionář pro seniory se nachází v areálu Základní školy ve Chvalčově,
v přízemí bytového domu (bývalá MŠ), vzdálené 2 km od centra Bystřice pod Hostýnem. Klidné, tiché okolí zařízení umocňuje krásný výhled na Sv. Hostýn.
Denní stacionář poskytuje služby občanům bystřického mikroregionu již od roku
2001, kdy byl díky finanční podpoře obce Chvalčov a Nadace CIVILIA Praha otevřen.
Našimi klienty se stávají senioři, kteří jsou částečně odkázáni na pomoc druhé osoby,
mají sníženou schopnost v oblasti osobní péče, jsou méně pohybliví a nebo jsou vyloučeni ze společnosti vlivem různých onemocnění např. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, stařecká demence aj. Tito lidé jsou zpravidla osamoceni, trpí nedostatkem
společenských kontaktů nebo se o ně během dne nemůže postarat pracující rodina.
Naše zařízení umožňuje těmto lidem aktivně prožívat stáří bez ohledu na jejich
zdravotní omezení, podporuje udržení jejich soběstačnosti a pohyblivosti, vytváří prostředí pro vznik nových společenských kontaktů.
Den začínáme v 7.30 hod. Většina klientů využívá k dopravě do stacionáře charitních vozidel.
Po snídani (svačině) začíná hlavní program dne,
který je sestaven tak, aby co nejvíce odpovídal
potřebám jednotlivých klientů. Ti se během dopoledne mohou rozhodnout, jakou činností se budou
zabývat. Součástí aktivizačních programů je pracovní terapie (práce s vlnou, papírem, keramikou,
kreslení apod.), společenské hry, hry na podporu
paměti a slovní zásoby, vědomostní soutěže, poslech hudby, četba tisku a knih, sledování televize
(přírodovědné a historické dokumenty, pořady pro
seniory, filmy pro pamětníky, zprávy), lehké cvičení, procházky po okolí. Kromě těchto činností
zajišťujeme základní hygienickou péči, podávání
léků, pitný režim, stravování a odbornou rehabilitaci. V odpoledních hodinách naši klienti využívají klidu na lůžku nebo popíjejí kávu při odpo-
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ledním posezení a debatují nad různými tématy. Ve stacionáři je také možnost zajistit
služby kadeřnice a pedikérky.
Pro zpestření každodenních činností nabízíme klientům i široké veřejnosti společné setkávání při různých společenských akcích. V roce 2005 jsme ve stacionáři přivítali
malé herce z SOS vesničky s divadelní hrou Divá Barka od J. Wericha a dětský pěvecký sbor VRABČÁCI ze ZŠ T. G. M. pod vedením Mgr. Caletkové. Úspěšně jsme
navázali na spolupráci s Ústavem sociální péče Javorník a opět jsme uspořádali dvě
kulturní vystoupení při příležitosti Svátku matek a oslav Vánoc. Díky patří také dětem
a učitelům ZŠ ve Chvalčově, kteří nás přichází potěšit pěknou písničkou nebo milým
dárečkem vlastní výroby.
Nesmíme opomenout na oblíbené středeční návštěvy bystřického faráře P. Jordána
spojené s krátkou pobožností.
Provoz denního stacionáře pro seniory by nebyl možný bez výrazné pomoci Zlínského kraje, Města Bystřice pod Hostýnem, obcí Chvalčov, Mrlínek, Rusava, Vítonice
a Loukov. Všem těmto obcím garantujeme přednostní umístění jejich občanů v tomto
zařízení. Děkujeme také všem drobným dárcům a sympatizantům.
Horňáková Ingrid
Hospodaření střediska: Charitní denní stacionář pro seniory
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

v tis. Kč

Tržba od klientů

198

Mzdové včetně odvodů

659

Dotace Zlínský kraj

436

Ostatní provozní výdaje

187

Dotace město a obce

145

Celkem provozní výdaje

846

Celkem výdaje střediska

846

Ostatní příjmy
Celkem

9
788
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Osobní asistenční služba
Adresa:
Telefon:
Vedoucí projektu:
Počet pracovníků:
Oblast působení:

ul. 6. května 1612, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
573 381 437
Ing. Pavel Pilmajer, zástupce vedoucího – Helena Seifertová
7 osobních asistentek
Bystřice pod Hostýnem, včetně místních částí Bílavsko, Rychlov,
Sovadina a Hlinsko pod Hostýnem, a v obci Chvalčov. (V případě
potřeby i v dalších obcích regionu.)

Osobní asistence je soubor služeb, které pomáhají klientovi zvládnout za pomoci asistenta běžné každodenní úkony a dovednosti, které by dělal sám, kdyby byl soběstačný. Asistenční
služba je směřována k lidem znevýhodněným svými omezenými možnostmi způsobenými
většinou jejich zdravotním handicapem či stářím. Naším posláním je umožnit těmto lidem
důstojné setrvání v jejich přirozeném prostředí, rozvíjet nebo upevňovat jejich fyzickou i psychickou kondici. Službu osobní asistence poskytujeme v předem dohodnutém rozsahu a čase.
Osobní asistent pomáhá klientovi svou přítomností a pomocí vést plnohodnotný život v jeho přirozeném prostředí tam, kde klient žije, pohybuje se, vzdělává se. V rámci osobní asistence může uživatel využít tyto služby: pomoc se sebeobsluhou (hygiena,
oblékání podávání stravy, péče o fyzické a duševní zdraví, pomoc při pohybu); pomoc
při zajištění chodu domácnosti (pomoc s hospodařením s penězi, s nákupy, s vařením,
údržbou prádla, se zajištěním úklidu); poradenství, doprovody (k lékaři, na úřady, na procházku); ošetřovatelská péče v rozsahu běžné osobní péče. Při poskytování služeb osobní
asistent pomáhá klientovi citlivě a s respektem, respektuje jeho přání a vůli.
Během roku 2005 jsme služby osobní asistence poskytovali celkem sedmi klientům
v jejich domácnostech i mimo ně. Z tohoto počtu jsou tři uživatelé nevidomí, zbývající
čtyři klienti jsou senioři.
Služba klientům je poskytována po celý rok v pracovní dny. Čas poskytované služby
je zpravidla v rozmezí od 7.00 – 18.00 hodin podle individuální dohody s klientem. Službu osobní asistence poskytujeme na základě žádosti klienta nebo jeho rodiny.
Osobní asistenční službu potřebným klientům můžeme poskytovat pouze díky finanční pomoci Zlínského kraje a Města Bystřice pod Hostýnem.
Helena Seifertová

Hospodaření střediska: Osobní asistenční služba
Příjmy
Tržba od klientů

v tis. Kč

Výdaje

v tis. Kč

38

Mzdové včetně odvodů

270

Dotace Zlínský kraj

191

Ostatní provozní výdaje

52

Dotace město a obce

40

Ostatní příjmy
Celkem

Celkem provozní výdaje

322

Celkem výdaje střediska

322

23
292
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Charitní sklad humanitární pomoci
Adresa:
Telefon:
Počet pracovníků:
Vedoucí projektu:
Oblast působení:

Provozní doba:

Bystřice po Hostýnem, Schwaigrovo náměstí 621
573 381 437
7 dobrovolných pracovnic
Hana Pospíšilová
Bystřice pod Hostýnem včetně místních částí- Bílavsko, Rychlov, Sovadina, Hlinsko pod Hostýnem, a v obcích Brusné, Blazice, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov a Libosváry, Mrlínek,
Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod
Hostýnem, Vítonice.
Středa od 13.00 do 16.00 hodin

Oblastní charita v Bystřici
pod Hostýnem provozuje humanitární sklad od června roku
2000. Ošacení, boty, přikrývky,
povlečení i hračky, které dárci
do skladu přinášejí, jsou tříděny a baleny do krabic. Část
darů ponecháváme ve skladu
pro přímou pomoc potřebným
občanům v našem regionu. Jsou
to především rodiny v tíživé sociální situaci, neúplné rodiny,
osamělí staří lidé a také lidé bez
domova – místní nebo naším
městem projíždějící.
Během roku 2005 navštěvovalo humanitární sklad 16 klientů. Z toho 6 klientů je
v tak tíživé situaci, že materiální pomoc z humanitárního skladu je jim poskytována
zdarma. Ostatní si mohou ošacení, boty nebo jiné drobné vybavení domácnosti vzít za
symbolický poplatek. Krabice s roztříděnými věcmi jsou odesílány do centrálního skladu humanitární pomoci v Otrokovicích. Odtud je materiální pomoc rozesílána kamiony
do zahraničí, kde je rozdána potřebným lidem.
Ve skladu vypomáhá 7 dobrovolných pracovnic, které se pravidelně střídají. Jejich
obětavé pomoci si velmi vážíme a velmi za ni děkujeme.
V roce 2005 navštívilo humanitární sklad 350 občanů, kteří darovali ošacení, boty,
povlečení, deky, přikrývky a také hračky. Někteří občané přispěli drobnými finančními
obnosy. Za všechny dary upřímně děkujeme.
Provoz skladu humanitární pomoci a její doprava do zahraničí je financována z peněžních příspěvků od dárců a z vlastních zdrojů charity.
Přijímáme pouze čisté, neroztrhané a nepoškozené věci. Obuv pouze nenošenou.
Hana Pospíšilová
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Tříkrálová sbírka 2006
I tento rok pořádalo Sdružení Česká katolická charita v městech a obcích Tříkrálovou
sbírku. Tato sbírka proběhla v našem městě a okolních obcích ve dnech 6. 1. - 8. 1. 2006.
Ve čtvrtek 5. 1. 2006 udělil P. Stanislav Jordán v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod
Hostýnem koledníkům a jejich vedoucím požehnání. Letos koledovalo 51 skupinek
koledníků.
I přes nepřízeň počasí – mráz, zledovatělé chodníky a množství sněhu, děti se svými vedoucími trpělivě obcházely domácnosti v našem městě a okolních obcích.
Finanční dary byly vybírány do pokladniček, které byly zapečetěny městským
nebo obecním úřadem města či obce.Výnosy v pokladničkách byly rozpečetěny a spočítány za přítomnosti úředníka města nebo obce.
Celkem bylo v jednotlivých obcích v působnosti Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem vybráno 255 648,- Kč. Z toho:
v Bystřici pod Hostýnem ..............................................................................93 142,- Kč
v Rychlově ....................................................................................................17 961,- Kč
na Rusavě ......................................................................................................14 437,- Kč
ve Chvalčově .................................................................................................13 514,- Kč
v Loukově ................................................................................................12 175,50,- Kč
v Podhradní Lhotě ....................................................................................12 133,50,- Kč
v Osíčku ........................................................................................................10 621,- Kč
v Komárnu ....................................................................................................10 352,- Kč
ve Vítonicích .................................................................................................10 078,- Kč
v Brusném .......................................................................................................9 752,- Kč
v Hlinsku pod Hostýnem. ..........................................................................9 679,50,- Kč
ve Slavkově pod Hostýnem ............................................................................9 667,- Kč
v Chomýži .......................................................................................................7 135,- Kč
v Rajnochovicích ............................................................................................5 887,- Kč
v Mrlínku ...................................................................................................4 493,50,- Kč
v Libosvárech ..................................................................................................4 475,- Kč
v Sovadině.......................................................................................................3 745,- Kč
v Bílavsku .......................................................................................................3 600,- Kč
v Blazicích ......................................................................................................2 800,- Kč
Část výtěžku sbírky zůstane na kontě Sdružení Česká katolická charita. Ta se využije aktuálně na pomoc v zahraničí a na významné charitní projekty v rámci Diecézních
charit a Sdružení Česká katolická charita.Větší část výtěžku se vrátí do Oblastní charity
Bystřice pod Hostýnem a bude použita na rozvoj Charitní pečovatelské služby a přímou
pomoc sociálně slabým lidem v našem regionu.
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Celkové výsledky Tříkrálové sbírky 2006:
Diecézní
nebo arcidiecézní
charita
Brno

Počty
evidovaných
skupinek

Počet úředně
otevřených
kasiček

Průběžný
výnos

2 737

2 737

11 866 359,50

725

725

2 015 972,50

1 825

1 825

7 036 425,50

276

276

768 445,00

Olomouc

3 857

3 857

15 979 875,50

ostravsko-opavská

České Budějovice
Hradec Králové
Litoměřice

1915

1915

9 299 884,50

Plzeň

753

753

2 536 475,79

Praha

1 083

1 083

2 909 963,27

13 171

13 171

52 413 399,06

Celkem

Poděkování patří všem těm, kteří pomáhali při realizaci sbírky. Děkujeme všem
koledníkům a vedoucím za jejich ochotu a obětavost, s jakou se podíleli na charitním
díle. Také děkujeme všem starostům a úředníkům, kteří se postarali o propagaci a pomáhali při sčítání sbírky.
Pán Bůh zaplať všem lidem dobré vůle, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku a svým
finančním darem přispěli velkému charitnímu dílu.
Hana Pospíšilová, asistent pro Tříkrálovou sbírku 2006
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Hospodaření Oblastní charity Bystřice p. H. v roce 2005
Hospodaření oblastní charity v roce 2005 bylo ukončeno ztrátou ve výši 112.794,- Kč,
při dosažených příjmech ve výši 8,312.113,- Kč a výdajích 8,424.907,- Kč.
Celkové provozní příjmy byly tvořeny:
• platbami zdravotních pojišťoven za provedené ošetřovatelské úkony ve výši
3,712.331,-Kč
• provozními dotacemi Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem a Obecních úřadů
ve Chvalčově, Rusavě, Mrlínku, Loukově a Vítonicích v celkové výši 1,516.000,-Kč
• provozní dotací z Krajského úřadu Zlínského kraje ve výši 1,500.000,-Kč
• úhradami za pečovatelské služby ve výši 954.338,-Kč
• úhradami od klientů v Charitním denním stacionáři pro seniory ve výši 198.139,-Kč
• finančními dary od občanů ve výši 79.674,-Kč
• úhradami od klientů projektu osobní asistence ve výši 38.330,-Kč
• ostatní příjmy (náhrady škod od pojišťoven)ve výši 313.301,-Kč.

Vývoj celkových příjmů v letech 1998 až 2005
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Celkové provozní výdaje byly tvořeny:
• mzdovými náklady ve výši 4,401.089,-Kč
• sociálním a zdravotním pojištěním zaměstnanců ve výši 1.533.478,-Kč
• výdaji na opravy a udržování ve výši 493.157,-Kč
• spotřebovanými PHM ve výši 394.528,-Kč
• výdaji za nájemné (nebytových prostor a leasing vozidel) ve výši 331.771,- Kč
• výdaji na nákup DHIM ve výši 157.279,-Kč
• spotřebou ostatního materiálu ve výši 154.326,-Kč
• pojištěním majetku a osob ve výši 111.338,-Kč
• výdaji za vedení účetnictví a mzdové agendy a ost. služeb ve výši 111.688,- Kč
• odpisy hmotného investičního majetku ve výši 106.104,-Kč
• příspěvkem na stravování zaměstnanců ve výši 105.754,-Kč
• spotřebou energií ve výši 91.302,-Kč
• výdaji na pracovní oděvy a ochranné pracovní potřeby ve výši 82.493,-Kč
• spotřebou zdravotního materiálu ve výši 57.266,-Kč
• ostatními výdaji v celkové výši 293.334,-Kč
Ing. Pavel Pilmajer

Vývoj celkových výdajů v letech 1998 až 2005
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Poděkování
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem tímto děkuje za dobrou spolupráci a finanční i jinou podporu naší činnosti:
Krajskému úřadu Zlínského kraje,
Městskému úřadu v Bystřici pod Hostýnem,
Obecnímu úřadu ve Chvalčově,
Obecnímu úřadu na Rusavě,
Obecnímu úřadu v Mrlínku,
Obecnímu úřadu ve Vítonicích,
Obecnímu úřadu v Loukově,
Müller audit spol. s r.o.,
Autoškola – Břetislav Darebníček,
TON a.s. Bystřice pod Hostýnem,
Nadaci CIVILIA Praha,
Mgr. Petru Hlavizňovi a Markétě Buckové za fotografie v této výroční zprávě.
Děkujeme také všem dárcům za drobné i větší příspěvky, které jsme na naši činnost v roce 2005 obdrželi.
Zvláště děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří nám pomáhali při
přípravě a realizaci „Tříkrálové sbírky“. Za spolupráci na této akci děkujeme také farním úřadům v Bystřici pod Hostýnem, Bílavsku, Rajnochovicích a Loukově, Městskému úřadu v Bystřici pod Hostýnem, obecním úřadům ve všech jednotlivých obcích
regionu.
Děkujeme také všem dobrovolníkům, především z řad Klubu křesťanských žen, za
dobrovolnou práci v Charitním skladu humanitární pomoci.
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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