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

Vážení přátelé.
V roce 2007 vstoupil v platnost Zákon o sociálních službách, který upravuje podmínky při
poskytování sociálních služeb.
Pokud Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem chtěla své služby dále poskytovat, musela
přistoupit na podmínky tohoto zákona: zaregistrovat své sociální služby do registru poskytovatelů,
zvýšit kvalifikaci zaměstnanců nákladnými kurzy, zavést povinnou dokumentaci a šetření u každého klienta, písemně zpracovat metodiku všech prací, veškerou činnost dát do souladu se standardy
kvality, které předepisuje nový zákon, a také změnit podmínky, komu své služby bude poskytovat.
Zákon totiž stanoví, že sociální služby jsou poskytovány osobám se sníženou soběstačností.
V tom je rozdíl oproti období do roku 2007, kdy jsme naše služby poskytovali všem občanům, kteří dosáhli starobního nebo invalidního důchodu. Snažili jsme se, aby tak s pomocí
našich služeb lépe zvládli období života poznamenaného stářím a zhoršeným zdravím.
Těmito službami jsme zajišťovali pro občany Bystřice pod Hostýnem a okolních obcí jak
rozsáhlejší pečovatelské služby, tak i pouze dovoz obědů v případě jejich zájmu. Tím jsme pro
tyto obce vykonávali služby, které byly mnohdy jedinými, které občanům důchodového věku
byly v obci poskytovány.
Většina obcí si spolupráce s naší charitou velmi cení a výrazně nás finančně podporuje,
abychom jejich občanům mohli poskytovat co největší rozsah sociálních služeb. Za to jim patří
poděkování charity i našich klientů. Bez jejich pomoci bychom naše služby v jejich obcích museli omezit, protože dotace státu na naši činnost jsou každým rokem nižší.
Věřím, že i když se okruh osob, kterým naše služby budeme nadále poskytovat, zúží pouze
na osoby se sníženou soběstačností, budou s poskytovanými službami a jejich kvalitou spokojeni nejen naši klienti, ale i jejich rodiny.
Tato nová situace, ve které se ocitnou občané důchodového věku (ale bez snížené soběstačnosti), bude klást nyní větší nároky na rodiny těchto občanů, aby své rodiče a příbuzné nenechali bez pomoci. Tito občané se také mohou obrátit se žádostí o pomoc a zajištění některých
služeb na svou obec, která jim služby může zajistit nebo zprostředkovat.
Pro občany se sníženou soběstačností, ale i pro skutečně opuštěné, osamělé a potřebné občany tu i nadále bude připravena poskytnout pomoc Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem.
Pavel Pilmajer
„Pečuj o vdovy, které jsou skutečně opuštěné. Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ti ať se
učí mít péči především o své příbuzné a odplácet svým rodičům.“ …
„Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící.“
(1.Timoteovi 5, 3-4. 8)
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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
2007 byl ředitelem Ing. Pavel Pilmajer.
Na činnost oblastní charity dohlíží Rada OCH. V roce 2007 pracovala Rada oblastní charity
ve složení:
• předsedkyně rady
• členové rady
		
		
		

- Marie Adámková
- 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 2007 pracovala ve složení:
• předsedkyně
• členové
		
		

- Ludmila Janková
- 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 Charita Česká republika - 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:

bystriceph@caritas.cz
www.bystriceph.caritas.cz

Telefon:

573 381 437

IČO:

47930560

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Česká spořitelna a.s.
1481065319/0800

Statutární zástupce (ředitel): Ing. Pavel Pilmajer
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Charitní ošetřovatelská služba
Adresa:
Telefon:
Vrchní sestra:
Oblast působnosti:

ul. 6. května 1612, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
573 381 437, služba po 14.00 hod. 777 763 770
Marcela Fürstová
Charitní ošetřovatelská 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 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. Tuto službu zajišťuje sedm zdravotních sester
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 jejich pobyt v domácnosti.
Péče je poskytována v domácím prostředí klienta dle potřeby až sedm dnů v týdnu po celou dobu kalendářního roku.
Celkem bylo za rok 2007 provedeno 20 461 návštěv v domácnostech u 379 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

Máme uzavřeny smlouvy a ošetřujeme klienty těchto zdravotních pojišťoven:
•
•
•
•
•

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
Česká národní zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Marcela Fürstová

3

Charitní pečovatelská služba
„Milovat a sloužit druhým, to je smysl života.“
Adresa:
Telefon:
Vedoucí pečovatelka:
Oblast působnosti:

Provoz naší služby:

(Matka Tereza)

ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
573 378 296
Marketa Bucková, tel. 775 635 014
Charitní 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.
Pracovní dny od 6.00 do15.30 hod. Od 15.30 do 22.00 hod. je
provoz zajištěn službou.
O víkendech a svátcích je provoz zajištěn také službou od 6.00 do
22.00 hod.

Poslání naší služby:
Charitní pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná v domácím prostředí osobám,
které mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby. Služba napomáhá
uživatelům, aby se jejich pobyt v domácím prostředí zkvalitnil a mohli žít plnohodnotným
způsobem života. Jedná se o praktickou a cílenou pomoc konkrétní osobě při zvládání základních potřeb a chodu domácnosti.
Další informace o službě - internetové stránky OCH: www.bystriceph.caritas.cz
- internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí:
www.mpsv.cz (registr poskytovatelů soc.služeb)
- informační letáčky o službě na veřejně přístupných místech
(v čekárnách lékařů, na obecních úřadech …..)
Vážení přátelé  a uživatelé služby,
Uplynulý rok nám přinesl mnoho starostí, radostí, prožitků a činů. I v roce 2007 bylo naší
snahou co nejvíce zkvalitnit naši službu.
Nový zákon o sociálních službách
Od 1. 1. 2007 začal platit nový zákon o sociálních službách, který nám přinesl mnoho
povinností a změn: způsob financování služby, vztah s uživatelem, registrace služby na Krajském úřadě, provoz služby dle Standardů kvality, dovzdělání pracovníků...
Zmíním se hlavně o tom co se změnilo pro naše uživatele:
• náš vztah se všemi uživateli pečovatelské služby jsme upravili Smlouvami o poskytování
pečovatelské služby se všemi náležitostmi dle nového zákona
• k částečné úhradě naší služby ze strany uživatele je určen především příspěvek na péči.
Informace o tomto příspěvku poskytne Odbor sociálních věcí v Bystřici pod Hostýnem.
• služba u uživatele probíhá dle individuálního plánu.
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Služba v praxi
V rámci úseku pečovatelské služby jsou nejčastěji poskytovanými službami: dovoz oběda, pomoc s osobní hygienou, nákupy a vyřizování nutných pochůzek včetně vyzvednutí léků,
praní a žehlení prádla, úklid bytu, kadeřnické služby, pedikúra a stříhání nehtů.
V roce 2007 využilo naši službu 562 uživatelů. Z toho 305 uživatelů využívalo pravidelně dovoz obědů. Obědy jsme dováželi z 5 jídelen (závodní jídelny TON a.s. a Kovonax
s.r.o., školní jídelny při ZŠ T.G.M., ZŠ Bratrství a MŠ Schwaigrovo náměstí. Tři jídelny
nabízí výběr ze dvou jídel. Mnozí uživatelé se ale více těší na pár povzbuzujících slov, než
na to, co mají v jídlonosiči.
Rozsáhlou péči využilo 58 uživatelů. Jedná se o pravidelné návštěvy u uživatele až 3 krát
denně včetně víkendů a svátku, kdy u uživatele provádíme podání jídla a kompletní hygienu
(a to i osob upoutaných na lůžko).
Pravidelnou péči s menším rozsahem služeb využilo 178 uživatelů. Pravidelnými návštěvami
pečovatelek mají uživatelé zajištěny např. nákupy, koupele nebo běžný úklid a provoz domácnosti.
267 uživatelů využilo služby pedikérek a to jak ve středisku osobní hygieny, ale i v domácím prostředí. Služeb kadeřnice využilo 116 uživatelů. Koncem roku 2007 další pracovnice
z řad pečovatelek dokončila kadeřnický kurz. Po nabytí praxe se na ni mohou těšit uživatelé
především v domácím prostředí.
Zapůjčování pomůcek
V roce 2007 si dlouhodobě zapůjčilo pomůcky 32 uživatelů. Zájem o zapůjčení pomůcek stále roste a některé pomůcky jsme již museli vyřadit, proto nám bylo umožněno zakoupit
z prostředků Tříkrálové sbírky nové kompenzační pomůcky: 2 elektricky polohovatelná lůžka, 2 pojízdná toaletní křesla a 6 lehkých pevných chodítek.
K provozu střediska
• 4 naše pracovnice zahájily kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách
• pro rozvoz obědů máme v pronájmu nové auto Škoda Roomster
• pracovníci se zdokonalovali ve tvorbě individuálních plánů za spoluúčasti uživatele
Provoz naší služby by nebyl možný bez finanční pomoci MPSV, Města Bystřice pod
Hostýnem, obcí Chvalčov, Rusava, Vítonice a Mrlínek. Chceme jím tímto poděkovat. Díky
patří i Vám - uživatelům za důvěru a pracovníkům za vykonanou práci.
Marketa Bucková

Hospodaření střediska: Charitní pečovatelská služba
Příjmy           

v tis. Kč

Výdaje

v tis.Kč

Tržba od klientů

1 413

Mzdové včetně odvodů

2 814

Dotace MPSV

1 150

Ostatní provozní výdaje

1 067

Celkem výdaje

3 881

Celkem výdaje střediska    

- 229

Dotace město a obce
Ostatní příjmy
Celkem

990
99
3 652
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Charitní denní stacionář pro seniory
,, Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to !“
Adresa:
Telefon:
Vedoucí projektu:
Denní kapacita klientů:
Počet klientů v roce 2007:
Oblast působnosti:

Provozní doba:

(Einstein)

Chvalčov, ul. Školní 798
777 763 780
Ingrid Horňáková, tel. 777 763 784
10
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 7.00 do 15.00 hodin.

Další informace o projektu: - internetové stránky Oblastní charity www.bystriceph.caritas.cz
- internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz (registr poskytovatelů sociálních služeb)
Služby denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově jsou nepřetržitě zajišťovány
od roku 2001, kdy bylo toto zařízení díky finanční podpoře obce Chvalčov a Nadace CIVILIA Praha otevřeno.
Cílová skupina uživatelů v našem zařízení je tvořena seniory, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo různých onemocnění (např. Alzheimerova choroba, stařecká demence, Parkinsonova choroba). Služeb stacionáře však mohou
využívat pouze osoby, které jsou schopné alespoň částečného pohybu (např. pomocí chodítek,
invalidních vozíků apod.).
Posláním denního stacionáře je soustavná a pravidelná péče o starší a zdravotně znevýhodněné seniory.
Cílem projektu je vytvořit pro seniory naší cílové skupiny takové prostředí, ve kterém
se budou cítit přirozeně a důstojně, kde se zbaví pocitu nepotřebnosti a osamělosti a dají svým
dnům určitý řád a smysl.
V minulém roce jsme pro naše klienty zajišťovali kromě jiného základní hygienickou
péči, stravování a pitný režim, služby kadeřnice i pedikérky a bezplatné poradenství v oblasti
sociálních služeb. Jako fakultativní službu jsme nabízeli přepravu osob do stacionáře charitním vozidlem. Avšak hlavní důraz byl kladen na přípravu každodenních aktivačních programů s různým zaměřením. Jejich součástí byla lehká pracovní terapie ( práce s vlnou, papírem,
textilem, kreslení, pečení), společenské hry, hry na podporu paměti, prostorové orientace,
slovní zásoby a jemné motoriky, vědomostní soutěže, poslech hudby, četba tisku a knih, sledování televize nebo videa, lehké cvičení, procházky po okolí, relaxace, odpolední posezení
u kávy, středeční duchovní setkávání s bystřickým farářem P. Jordánem. Klienti si sami rozhodovali, kterých nabízených aktivit se budou účastnit.
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Kromě pravidelných činností jsme v rámci integrace do společnosti pro naše klienty připravili různé kulturní akce, vzdělávací besedy a výlety. Tradičně to byla vystoupení souboru
z Ústavu sociální péče JAVORNÍK u příležitosti oslav Vánoc a Velikonoc, Svátek Matek
s dětmi z Mateřské školy ve Chvalčově, třetí ročník Prosebné pěší poutě z Rajnochovic na Sv.
Hostýn a výlet na Hostýn spojený s účastí na mši svaté. Dále jsme uspořádali besedu o putování do města Assisi a besedu o aranžování suchých vazeb (adventní a vánoční výzdoba).
Již čtvrtým rokem trvá naše spolupráce se Střední školou sociálně pedagogickou ve Zlíně,
jejichž žákům pravidelně pořádáme odborné exkurze.
V roce 2007 využívalo služeb stacionáře 18 klientů. Návštěvnost klientů činila v průměru 75 % denní kapacity zařízení. Z toho 14 klientů využívalo naše služby denně a vyhovovalo
jim, že se mohou denně vracet do známého prostředí svých domovů. Zařízení denního stacionáře bylo dále využíváno pro krátkodobé návštěvy seniorů, kterým rodina v okamžiku náhlého zhoršení zdravotního stavu nebyla schopna během dne zabezpečit dohled a péči. A také
pro návštěvy seniorů, kteří čekali na umístění v domově důchodců. V uplynulém roce využili
přechodných návštěv ve stacionáři 4 klienti.
Průměrný věk klientů stacionáře v roce 2007 byl 79 let, z toho 8 klientů věkově spadalo
do skupiny mladších seniorů a 10 klientů do skupiny starších seniorů.
Provoz služby v roce 2007 byl krytý vícezdrojovým financováním z dotací Ministerstva
práce a sociálních věcí, Města Bystřice pod Hostýnem, obce Chvalčov a z příspěvků drobných
dárců. Klienti se finančně podíleli na provozu stacionáře do výše maximálních cen dle platné vyhlášky, což pokrylo 28% celkových nákladů na provoz stacionáře. Převážná část našich klientů
pobírala příspěvek na péči, který ve většině případů pokryl výdaje za poskytované služby.
Děkujeme také všem drobným dárcům a sympatizantům, a všem těm, kteří se podíleli
na realizaci společenských akcí.
Horňáková Ingrid

Hospodaření střediska: Charitní denní stacionář pro seniory
Příjmy           

v tis. Kč

Výdaje

v tis.Kč

Tržba od klientů

334

Mzdové včetně odvodů

965

Dotace MPSV

680

Ostatní provozní výdaje

223

Dotace město a obce

130

Celkem výdaje

Ostatní příjmy
Celkem

1 188

6
1 150

Výsledek hospodaření  
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- 38

Osobní asistenční služba
Adresa:
Telefon:
Vedoucí projektu:
Oblast působení:

ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
573 381 437
Helena Seifertová, tel. 775 635 018
Bystřice pod Hostýnem, včetně místních částí Bílavsko, Rychlov,
Sovadina a Hlinsko pod Hostýnem, v obci Chvalčov. (V případě potřeby
i v dalších obcích regionu.)

Osobní asistenční služba je určena seniorům se sníženou soběstačností a dospělým lidem
s tělesným, zdravotním nebo zrakovým postižením, kteří k tomu, aby mohli vést plnohodnotný život ve svém domově, potřebují pomoc jiné osoby. Službu tedy poskytujeme klientům
v jejich domácím prostředí nebo tam, kde jsou zvyklí se pohybovat. Umožňujeme tak lidem
znevýhodněným svým zdravotním omezením zůstat doma ve svém prostředí.
Klient se podstatně podílí na tom, jak služba u něj probíhá. Ke každému přistupujeme
individuelně, citlivě, s respektem k jeho přáním. Klient má právo na svůj osobní názor, na své
zvyklosti i na přiměřenou míru rizika. Podle svých momentálních potřeb, tělesných a duševních dispozic si sám určuje, s čím chce pomoci. Osobní asistentka mu pomáhá v činnostech,
které by dělal, kdyby mohl, sám.
Jedná se např. o pomoc při zajištění domácnosti, zajištění stravy a při hygieně, doprovody
k lékaři, do obchodu, do zaměstnání a to i v kombinaci s přepravou autem. Dle přání asistent klientovi předčítá, vyřizuje společně s ním korespondenci, pomáhá při hospodaření s financemi. Pro
někoho může být přínosem čistě praktická pomoc, např. s oblékáním, při přesunu na lůžko nebo
vozík, drobné ošetřovatelské úkony, jinému zkvalitní život doprovod do knihovny, procházka či
návštěva hřbitova, další uvítá pomoc při vaření dle svých zvyklostí ve vlastní kuchyni. Služba
osobní asistence směřuje k tomu, aby klient byl co nejvíce soběstačný a nebyl sociálně izolován.
Během roku 2007 jsme služby osobní asistence poskytovali celkem 11 klientům, z toho
osmi seniorům se sníženou soběstačností a třem nevidomým klientům. Služba je poskytována
v předem dohodnutém čase i rozsahu. Mezi našimi klienty jsou lidé, kteří službu využívají
několik hodin denně i tací, kteří naši pomoc potřebují jen jednou týdně. V roce 2007 jsme
poskytovali službu klientům v Bystřici pod Hostýnem, Chvalčově a v Osíčku. Patří mezi ně
jak klienti osamělí, tak i ti, u nichž naše služba doplňuje péči jejich rodiny.
Osobní asistenční službu potřebným klientům můžeme poskytovat pouze díky finanční
pomoci MPSV a města Bystřice pod Hostýnem.
Helena Seifertová

Hospodaření střediska: Osobní asistenční služba
Příjmy           

v tis. Kč

Výdaje

v tis.Kč

Tržba od klientů

101

Mzdové včetně odvodů

349

Dotace MPSV

210

Ostatní provozní výdaje

44

Dotace město a obce
Ostatní příjmy
Celkem

40

Celkem výdaje

393

Výsledek hospodaření

- 35

7
358
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Charitní sklad humanitární pomoci
Adresa:
Telefon:
Vedoucí projektu:
Oblast působení:

Provozní doba:

Bystřice pod Hostýnem, Schwaigrovo náměstí 621
573 381 437
Hana Pospíšilová, tel. 777 763 783
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. Krabice s roztříděnými věcmi jsou odesílány do centrálního skladu humanitární pomoci v Otrokovicích. Odtud je materiální pomoc rozesílána dalším organizacím
a potřebným lidem. V roce 2007 bylo odvezeno do Otrokovic 296 krabic a 5 pytlů ošacení.
Část darů ponecháváme ve skladu pro přímou pomoc potřebným občanům. Jsou to především rodiny v tíživé sociální situaci, neúplné rodiny, osamělí staří lidé, bezdomovci. Také
Denní stacionář pro seniory na Chvalčově využívá občas těchto darů.
Během roku 2007 navštěvovalo humanitární sklad 8 klientů. Z toho 4 klienti jsou tak v 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 dar.
Ve skladu vypomáhají 4 dobrovolnice, které se střídají po týdnu. Jejich obětavé pomoci
si velmi vážíme a velmi za ni děkujeme.
Provoz skladu humanitární pomoci a její doprava do centrálního skladu je financována
z peněžních příspěvků od dárců a z vlastních zdrojů charity.
Hana Pospíšilová

Ukončení provozu Charitního skladu humanitární pomoci
Vzhledem k tomu, že návštěvnost skladu potřebnými klienty je každým rokem nižší a náklady spojené s provozem skladu jsou v návaznosti na počet klientů vysoké, bylo vedením
charity rozhodnuto ukončit činnost skladu k 30. září 2008.
Potřebným klientům, kteří využívali služeb skladu, bude příslušná pomoc zajištěna předáním šatstva podle konkrétního požadavku v rámci farnosti nebo poskytnuta formou přímé
pomoci z Tříkrálové sbírky.
Ukončení provozu skladu bylo projednáno s Arcidiecézní charitou Olomouc a městem
Bystřice pod Hostýnem.
Ing. Pavel Pilmajer
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Tříkrálová sbírka 2008
Tento rok pořádala Charita Česká republika ve městech a obcích Tříkrálovou sbírku
ve dnech 2. 1. - 6. 1. 2008. Ve středu 2.1.2008 udělil P. Stanislav Jordán v chrámu Páně sv.
Jiljí v Bystřici pod Hostýnem koledníkům a jejich vedoucím požehnání. Letošní rok provázelo koledníky mrazivé a větrné počasí. Koledníci se svými vedoucími trpělivě obcházeli
domácnosti ve městě a okolních obcích. Odměnou za to byly sladkosti, které měli lidé pro ně
nachystané. Vedoucí skupinek hřál u srdce pocit, že vykonali dobrý skutek, totiž věnovali svůj
volný čas pro konání charitního díla.
Velmi děkuji paní D. Božovské, která jako v minulém roce, nabídla pomoc dětí ze sdružení Stonoška. Minulý rok koledovalo 6 dětí, letos již 9 dětí z tohoto sdružení. Myslím si, že
tyto děti přinesly velkou oběť, protože i přes svoje handicapy dokázaly s radostí několik hodin
koledovat a přinášet radostnou zvěst do našich domácností. Na Chvalčově jste mohli potkat
skupinku tvořenou vedoucí paní Karlou Studenou a Třemi králi - děvčaty z ÚSP Javorník. Obdiv náleží také těm nejmenším koledníkům. Opravdu není tak jednoduché vyšlapat všechny ty
schody v činžovních domech a zazpívat koledu.
Finanční dary byly vybírány do úředně zapečetěných pokladniček. Ty byly zapečetěny
městským nebo obecním úřadem města či obce.
Celkem bylo ve městě a obcích v působnosti Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem vybráno 286 801,50 Kč. Z toho: v Bystřici pod Hostýnem 98 057,50 Kč, v Rychlově
20 945,50 Kč, v Podhradní Lhotě 17 132,- Kč , ve Chvalčově 15 947,- Kč, na Rusavě 15 645,Kč, v Loukově 14 908,- Kč, ve Vítonicích 11 537,- Kč, v Osíčku 11 147,-Kč, v Brusném
11 007,- Kč, v Komárnu 10 720,- Kč, v Hlinsku pod Hostýnem 10 650,- Kč, ve Slavkově pod
Hostýnem 10 407,- Kč, v Chomýži 7 705,- Kč, v Rajnochovicích 7 046,50 Kč, v Mrlínku
6 547,50 Kč, v Libosvárech 6 075,- Kč, v Sovadině 4 132,- Kč, v Bílavsku 3 638,50 Kč,
v Blazicích 3 554,- 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 přímou pomoc sociálně
slabým lidem v našem regionu a na další rozvoj Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem.
Velmi chci poděkovat všem těm, kteří pomáhali při realizaci sbírky a především Vám, milí
spoluobčané, kteří jste přispěli jakoukoliv finanční částkou, a tím podpořili velké charitní dílo.
Děkuji koledníkům, jejich vedoucím, také všem starostům a úředníkům, kteří se postarali
o propagaci sbírky v obcích. Také musím poděkovat paní Anděle Stojanové a paní Martě
Pospíšilové, které pomáhaly při rozpečeťování pokladniček a sčítání sbírky.
Pán Bůh zaplať!
Hana Pospíšilová
Asistent pro Tříkrálovou sbírku 2008
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Hospodaření Oblastní charity Bystřice p. H. v roce 2007
Hospodaření oblastní charity v roce 2007 bylo ukončeno ztrátou ve výši 144.572,- Kč, při
dosažených příjmech ve výši 9,144.098,- Kč a provozních výdajích ve výši 9,288.670,- Kč.
Celkové provozní příjmy byly tvořeny:
• platbami zdravotních pojišťoven za provedené ošetřovatelské úkony ve výši 3,942.728,- Kč
• provozní dotací z MPSV ve výši 2,040.000,- Kč
• úhradami za pečovatelské služby ve výši 1,413.206,- Kč
• provozními dotacemi Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem a Obecních úřadů
ve Chvalčově , Rusavě, Mrlínku a Vítonicích v celkové výši 1,160.000,- Kč
●• úhradami od klientů v Charitním denním stacionáři pro seniory ve výši 334.223,- Kč
●• finančními dary ve výši 117.139,- Kč
• úhradami od klientů projektu osobní asistence ve výši 100.817,- Kč
• ostatní příjmy (náhrady škod, přeúčtování nákladů, úroky) ve výši 35.985,- Kč.

Vývoj celkových příjmů v letech 1998 až 2007
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4 000 000 Kč
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Celkové provozní výdaje byly tvořeny:
• mzdovými náklady ve výši 5,199.523,- Kč
• sociálním a zdravotním pojištěním zaměstnanců ve výši 1.812.251,- Kč
• výdaji za nájemné (nebytových prostor a leasing vozidel) ve výši 423.896,- Kč
• spotřebovanými PHM ve výši 374.358,- Kč
• výdaji na opravy a udržování ve výši 178.785,- Kč

11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spotřebou energií ve výši 166.870,- Kč
spotřebou ostatního materiálu ve výši 158.813,- Kč
příspěvkem na stravování zaměstnanců ve výši 152.933,- Kč
výdaji za vedení účetnictví a mzdové agendy a ost. služeb ve výši 147.608,- Kč
pojištěním majetku a osob ve výši 127.620,- Kč
výdaji na nákup DHIM ve výši 90.465,- Kč
spotřebou zdravotního materiálu ve výši 68.562,- Kč
semináře, školení, kurzy ve výši 59.432,- Kč
odpisy hmotného investičního majetku ve výši 46.472,- Kč
ostatními výdaji v celkové výši 281.082,- Kč
Ing. Pavel Pilmajer

Poděkování
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem tímto děkuje za dobrou spolupráci a finanční i jinou
podporu naší činnosti:
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
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,
Lékárně SALVIA v Bystřici pod Hostýnem
DAPA – reklamní a propagační činnost Radějov
Müller audit spol. s r.o.,
Autoškola – Břetislav Darebníček,
Nadaci CIVILIA Praha.
Děkujeme také všem dárcům za drobné i větší příspěvky, které jsme na naši činnost
v roce 2007 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, Rusavě, Bílavsku, Rajnochovicích a Loukově, Městskému úřadu
v Bystřici pod Hostýnem, obecním úřadům ve všech jednotlivých obcích regionu.
Děkujeme také všem dobrovolníkům za dobrovolnou práci v Charitním skladu humanitární pomoci i dalších činnostech charity.
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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