Výroční zpráva
za rok 2008
Oblastní charita
Bystřice pod Hostýnem
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Charita, jako milosrdná láska,
je naplňováním Kristovy výzvy
vyhledávat potřebné a pomáhat
bližnímu v nouzi.

Základní údaje o organizaci
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem je účelovým zařízením Římskokatolické církve.
Byla zřízena na základě žádosti věřících z farnosti Bystřice pod Hostýnem Arcidiecézní charitou Olomouc dne 21. prosince 1992. Právní subjektivita na ni byla delegována dne
17. března 1993. Řídí se stanovami Arcidiecézní charity Olomouc.
V čele oblastní charity stojí ředitel, který je statutárním zástupcem organizace. V roce
2008 byl ředitelem Ing. Pavel Pilmajer.
Na činnost oblastní charity dohlíží Rada OCH. V roce 2008 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 2008 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):
e-mail:
Telefon:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Statutární zástupce (ředitel):

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

ul. 6. května 1612, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
(Dům s pečovatelskou službou)
Doména:
www.bystriceph.caritas.cz
e-mail:
bystriceph@caritas.cz
Telefon:
573 381 437, služba po 14 hodině 777 763 770
Vrchní sestra:
Marcela Fürstová
Zdravotní sestry: Marta Kalinová, Marika Kozlanská, Anna Pavelková, Ilona Piknová,
Ludmila Závorová, Irena Žejdlíková
Oblast působnosti: 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.
Smyslem charitní ošetřovatelské služby je zajistit kvalitní odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacienta.
Službu zajišťuje sedm zdravotních sester s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu.
Péče o pacienty je poskytována v případě potřeby 7 dní v týdnu, během 24 hodin, tj. denně
včetně sobot a nedělí a státních svátků na základě ordinace ošetřujícím lékařem a je plně hrazená ze zdravotního pojištění klienta.
Naším cílem je zajistit odbornou zdravotní péči klientům v domácím prostředí, prodloužit
jejich pobyt v domácnosti a zamezit vzniku komplikací.
Celkem bylo za rok 2008 provedeno 23 045 návštěv v domácnostech u 386 klientů.
Úkony prováděné v domácím prostředí
• komplexní ošetřovatelská péče u imobilních, či méně pohyblivých osob,
ošetřování pacientů v terminálním stádiu nemoci
• ošetřování dekubitů, bércových vředů, pooperačních ran, stomií, katetrů
• zajištění odběrů biologického materiálu (krve, moče, stolice atd.)
• sledování fyziologických funkcí (měření krevního tlaku)
• aplikace injekcí, inzulínu
• příprava a podání léků
• nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy u pacientů po CMP, nebo úrazech
• ošetřování chronicky nemocných
• edukace klientů a rodinných příslušníků
Uzavřené smlouvy a ošetřování klientů 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
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Charitní pečovatelská služba
„Milovat a sloužit druhým, to je smysl života.“
Adresa (sídlo):
Telefon:
Vedoucí střediska:
Počet pracovníků:

(Matka Tereza)

ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
573 378 296
Marketa Bucková, tel.: 775 635 014 (8 - 15 hod.)
15 pečovatelek

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 ...)
Posláním pečovatelské služby je umožnit lidem prostřednictvím naší podpory a pomoci zůstat ve svém domácím prostředí a žít život, na který jsou zvyklí a který jim vyhovuje.
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 propuštěny 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
Služba je určena také:
• osobám od 18 let s jiným zdravotním postižením – jedná se o 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, při přesunu, při oblékání
pomoc s péčí o vlasy a nehty, při použití WC
dovoz obědu, pomoc při přípravě 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
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Fakultativní služba v návaznosti na základní službu
• zapůjčení pomůcek (lůžka, chodítko, invalidní vozík, toaletní židle, signalizační náramek)
• dohled nad dospělou osobou, pedikúra, kadeřnické úkony, mandlování a žehlení prádla,
přeprava osob
Kde a kdy služby poskytujeme:
• ve Vaší domácnosti v Bystřici pod Hostýnem a jejich místních částech, v obcích Brusné,
Blazice, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov a Libosváry, Mrlínek, Osíčko, Podhradní
Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice
• v pracovní dny: základní provoz:
služba:
• víkendy a svátky:

služba:

6.00 - 15.30 hod.
15.30 - 22.00 hod.
6.00 - 22.00 hod.

Podmínky pro poskytování služeb:
Služba je poskytována v souladu se zákonem o soc.službách 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 Vám přiznán)
• nárok na bezplatnou péči (osoby dle §75 výše uvedeného zákona: účastníci odboje, osoby
v táborech nucených prací, osoby účastny rehabilitace a další)
Cílem naší služby je:
• podporovat soběstačnost osob v domácím prostředí s ohledem na jejich zvyklosti,
s minimálním zásahem do soukromí
• umožnit osobám setrvat co nejdéle v domácím prostředí
• poskytovat dostatek informací o dalších službách, které povedou ke zkvalitnění života
• zlepšovat podmínky pro pobyt v domácím prostředí zapůjčením vhodných
(zdravotních, kompenzačních) pomůcek
• zajišťovat službu odborně a s profesionálním přístupem
Zásady služby na základě, kterých je pečovatelská služba poskytována:
•
•
•
•
•

Úcta k člověku, všichni jsou si rovni, klient je partner
Uživatel si na základě svých potřeb určuje služby
Minimální zásah do soukromí
Uživatel je nezávislý, může využít i jiné služby
Pracovníci jsou ochotni dodržovat křesťanské zásady, na kterých je organizace postavena
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Služba v číslech za rok 2008
V roce 2008 využilo naši službu 488 uživatelů, z toho 337 uživatelům jsme poskytli
základní pečovatelské úkony a 151 uživatelů využívalo pouze fakultativních pečovatelských
služeb. 269 uživatelů využívalo pravidelně dovoz obědů. Obědy jsme dováželi z 5 jídelen
(jídelna při MŠ Radost Schwaigrovo náměstí nabízí od listopadu výběr ze dvou jídel, což
ocení především diabetici).
Rozsáhlou péči (denní návštěvy) využilo 50 uživatelů - jedná se o pravidelné návštěvy
u uživatele až 3 x denně včetně víkendů a svátků.
Pravidelnou péči s menším rozsahem služeb (návštěva pracovnic 2-3x týdně) využilo 136
uživatelů - uživatelé mají zajištěny např. nákupy, koupele nebo běžný úklid a provoz domácnosti.
223 uživatelů využilo služby pedikérek a to jak ve středisku osobní hygieny, ale i v domácím prostředí. Služeb kadeřnice využilo 135 uživatelů.
Zapůjčování pomůcek
Pomůcky jsme zapůjčili 52 osobám. Ke konci roku nám byly darovány kompenzační
pomůcky: dvě toaletní křesla, dvě chodítka, jeden invalidní vozík a dvě vzduchové andidekubitní matrace. Pomůcky jsou určeny především pro naše uživatele, které byli oběťmi nacismu.
Těmto osobám zapůjčujeme tyto darované pomůcky bezplatně.
Financování střediska
Na financování pečovatelské služby se každoročně podílí dotacemi MPSV. Výraznou
pomoc nám poskytuje Město Bystřice pod Hostýnem. Dále obce Chvalčov, Vítonice, Mrlínek
a Rusava. Příjmy od uživatelů našich služeb nám pokryjí pouze jednu třetinu výdajů. Nemáme také příjmy od uživatelů, kterým ze zákona poskytujeme služby bez úhrady.
V roce 2008 jsme hospodařili s téměř vyrovnaným rozpočtem, a to především díky
Zlínskému kraji, který nám poskytl provozní dotaci ve výši 300 tis. Kč a umožnil nám tak
zachovat rozsah poskytovaných služeb, aniž bychom se dostali do platební neschopnosti.
Marketa Bucková

Hospodaření střediska: Charitní pečovatelská služba
Příjmy

v tis. Kč

Tržba od klientů

1 469

Dotace MPSV

1 370

Dotace město a obce

935

Dotace Zlínský kraj

300

Ostatní příjmy
Celkem

Výdaje
Mzdové včetně odvodů

v tis. Kč
3 057

Ostatní provozní výdaje

1 221

Celkem výdaje

4 278

203
4 277

Výsledek hospodaření
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Denní stacionář pro seniory ve Chvalčově
„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to !“
Adresa:
Telefon:
Vedoucí projektu:
Počet pracovníků:
Denní kapacita klientů:
Počet klientů v roce 2008:

Chvalčov, ul. Školní 798
777 763 780
Ingrid Horňáková, tel.: 777 763 784
7 pečovatelek (3,75 úvazku)
10
18

Provozní doba:

pondělí až pátek od 7.00 do 15.00 hodin

(Einstein)

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)
Posláním charitního Denního stacionáře pro seniory je podpora a pomoc zdravotně znevýhodněným seniorům. Vytváříme zde přirozené a důstojné prostředí, ve kterém se naši klienti
zbaví pocitu osamělosti a nepotřebnosti, dají svým dnům určitý řád a zařadí se do společenství
svých vrstevníků. Zároveň se denně vrací do domácího prostředí, na které jsou zvyklí.
Cíle vedoucí k naplnění poslání stacionáře
1. Vytváření vhodných programů a činností pro naše klienty s ohledem na jejich osobní
možnosti.
2. Podpora našich klientů vedoucí k větší soběstačnosti.
3. Soustavné vedení pracovníků k zachování úcty a důstojného přístupu ke klientům.
4. Důraz na odborný růst pracovníků.
Cílová skupina
Služba je určena seniorům od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku
nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Služby denního stacionáře poskytujeme výše uvedeným seniorům, kteří jsou schopni
přepravy do zařízení a jejichž zdravotní stav jim umožňuje soužití v kolektivu.
Práce v našem zařízení se řídí těmito zásadami:
1. Individuální přístup ke klientovi a podpora jeho soběstačnosti.
2. Jednání pracovníků je založeno na křesťanských duchovních hodnotách, jako jsou láska
k bližnímu a úcta k člověku.
3. Odbornost pracovníků.
4. Dostupnost služeb stacionáře i pro klienty ze vzdálenějších obcí díky nabídce dovozu
a odvozu klientů charitním vozidlem.
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Kde nás najdete?
Služby stacionáře jsou poskytovány v objektu, který je umístěn v areálu ZŠ ve Chvalčově, v klidném a tichém prostředí s krásným výhledem na Hostýn.
Podmínky pro poskytování služeb:
Služby denního stacionáře jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy.
Služba je klientem hrazena do výše stanovené platnou vyhláškou, zpravidla z příspěvku na péči.
Klienti si sami určují, kterých služeb a činností v rámci stacionáře budou využívat.
Klienti se mohou účastnit celotýdenního programu nebo si vybrat jen některý den pro návštěvu zařízení.
Nabízíme tyto služby:
• aktivační činnosti (rukodělné práce, vaření, procvičování jemné motoriky, trénink paměti
a slovní zásoby, vědomostní soutěže, společenské hry, poslech hudby, četba tisku a knih,
sledování televize)
• lehké tělesné cvičení, aktivní odpočinek, procházky po okolí, výlety
• besedy, koncerty, návštěvy výstav a různá kulturní vystoupení
• pro věřící spoluobčany návštěvy kněze nebo pastora
• stravování a pitný režim
• dohled nad podáváním léků
• možnost koupele v bezbariérovém sprchovém koutě
• bezplatné poradenství v oblasti sociálních služeb.
Po vzájemné dohodě nabízíme dovoz a odvoz charitním vozidlem.
Kromě pravidelných činností, které vyplývají z nabídky služeb denního stacionáře jsme
pro naše klienty připravili různé kulturní akce, vzdělávací besedy a výlety. Tradicí se stalo
vystoupení souboru s Ústavu sociální péče JAVORNÍK u příležitosti oslav Vánoc a zastavení
poutníků „ProsPěšPouti“ z Podhradní Lhoty na Sv. Hostýn. Dále jsme uspořádali oslavu Vítání jara a s dětmi z Mateřské školy ve Chvalčově jsme poblahopřáli klientkám ku příležitosti
Svátku Matek. V minulém roce jsme zorganizovali výlet do Podzámecké zahrady v Kroměříži
spojený s návštěvou místního stacionáře pro seniory. Dále jsme uspořádali besedu o putování
do Svaté země 2008 s paní K. Studenou a v měsíci září Den otevřených dveří ve stacionáři.
Již pátým rokem trvá naše spolupráce se Střední školou sociálně pedagogickou ve Zlíně,
jejichž žákům pořádáme odborné exkurze.
V roce 2008 užívalo služeb stacionáře 18 klientů. Návštěvnost klientů činila v průměru
76,2% denní kapacity zařízení. Z toho 15 klientů využívalo naše služby celoročně 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 domovech pro seniory.
Průměrný věk klientů stacionáře v roce 2008 byl 77 let, z toho 10 klientů věkově spadalo
do skupiny mladších seniorů a 8 klientů do skupiny starších seniorů.
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Provoz služby v roce 2008 byl krytý vícezdrojovým financováním z dotací Ministerstva
práce a sociálních věcí, Města Bystřice pod Hostýnem, obce Chvalčov. Klienti se finančně
podíleli na provozu stacionáře do výše maximálních cen dle platné vyhlášky, což pokrylo
31% celkových nákladů na provoz stacionáře.
Děkujeme také panu Zdeňkovi Sedlářovi – čalounictví Chvalčov za bezplatnou opravu
invalidních vozíků a všem těm, kteří se podíleli na realizaci společenských akcí.
Horňáková Ingrid

Hospodaření střediska: Charitní denní stacionář pro seniory
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

Tržba od klientů

398

Mzdové včetně odvodů

Dotace MPSV

763

Ostatní provozní výdaje

Dotace město a obce

130

Celkem výdaje

Ostatní příjmy
Celkem

v tis. Kč
1 022
281
1303

0
1 291

Výsledek hospodaření
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Osobní asistenční služba
Adresa:
Telefon:
Vedoucí projektu:
Počet pracovníků:

ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
775 635 018, 573 378 296
Helena Seifertová
5 osobních asistentek

Posláním osobní asistenční služby Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem je umožnit lidem
se sníženou soběstačností prostřednictvím osobního asistenta setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít podle svých individuálních potřeb a zvyklostí.
Cílovou skupinu pro poskytování osobní asistence tvoří osoby se sníženou soběstačností,
a to senioři a dospělí lidé se zrakovým nebo tělesných postižením.
Kde službu poskytujeme:
Osobní asistenční služba je poskytována na území Bystřice pod Hostýnem a v okolních obcích v rámci Zlínského kraje.
Naše zásady při práci:
• pracovníci jsou odborně vzděláni a průběžně školeni
• pracovníci se snaží být i doprovázejícím společníkem klienta
• ke klientovi přistupujeme citlivě, respektujeme jeho individualitu
• vytváříme rovné podmínky všem klientům
• ke každému klientovi uplatňujeme individuální přístup
• informujeme klienta o jeho právech, povinnostech a možnostech změny sjednané služby
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Podmínky pro poskytnutí OAS:
•
•
•
•

službu poskytujeme za předpokladu, že máme volnou kapacitu
služba je poskytována klientům, kteří splňují podmínky cílové skupiny
s každým klientem je uzavřena písemná smlouva
služba je klientem hrazena do výše stanovené platnou vyhláškou, zpravidla z přiznaného
příspěvku na péči

Cílem osobní asistence je podpořit klienty OAS v:
• zachování, získání co největší samostatnosti – pomocí při osvojení si potřebných dovedností, pomocí při hygieně, převlékání, stravování, pohybu napomůžeme klientovi k co
nejdelšímu setrvání v domácím prostředí
• zachování, zvýšení stávající kvality života – chceme klientům pomoci udržet jejich stávající aktivity, pokud to lze, pomoci jim vrátit se k tomu, co dříve rádi dělali a tak napomoci
jejich psychické pohodě a vyrovnanosti
• v zmírnění případných obav ze samoty, z nemoci, z nepředvídaných situací – pravidelnou přítomností osobní asistentky, doprovody, pomocí podle momentálních potřeb klienta
podpoříme posílení pocitu vlastní důstojnosti, vyrovnanosti, podpoříme naplnění základní
lidské potřeby komunikace, sdílení se
Kdy službu poskytujeme:
Služba je poskytována bez časového omezení, v domluveném časovém rozsahu si klient může
podle svých momentálních potřeb a dispozic vybrat, v jakých činnostech chce podpořit.
Nabízíme podporu především v těchto činnostech:
•
•
•
•
•
•
•

pomoc při podávání i přípravě a vaření jídla, pití
pomoc při osobní hygieně, oblékání, při přesunu na vozík, lůžko
pomoc s úklidem, s údržbou prádla, s nákupy
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
pomoc a podpora rodině v péči o dítě
pomoc v aktivitách umožňující běžný způsob života
doprovody na procházky, na úřad, k lékaři (i v kombinaci s přepravou autem)

Osobní asistenční služba je terénní služba, kterou poskytujeme lidem v jejich domácím prostředí nebo tam, kde jsou zvyklí se pohybovat. Poskytujeme ji dospělým lidem, kteří
k tomu, aby mohli vést plnohodnotný život ve svém domově, potřebují pomoc jiné osoby.
Klient se podstatně podílí na volbě jak a kdy služba u něj probíhá. Podle svých momentálních
potřeb, zdravotních dispozic a zvyklostí si sám určuje, s čím chce pomoci. Náplň i rozsah
služeb u klientů se tak liší.
Během roku 2008 jsme služby osobní asistence poskytovali cekem 10 klientům. Při 906
návštěvách jsme u těchto klientů odsloužili 1 539 hodin. V převážné většině jsou to klienti,
kteří naši službu využívají dlouhodobě. Mezi našimi klienty jsou lidé, kteří službu využívají
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několik hodin denně i takoví, kteří naši pomoc potřebují jen jednou týdně. Z tohoto počtu
klientů bylo v roce 2008 sedm seniorů se sníženou soběstačností a tři nevidomí klienti. V roce
2008 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.
Naši zaměstnanci se pravidelně vzdělávají. Snažíme se, abychom měli klienty informované, kteří znají nejen své povinnosti, ale i práva a možnosti související se službou OAS.
Chceme u našich klientů podpořit vědomí vlastní důstojnosti. Naší snahou není ale jen profesionální přístup ke klientovi, chceme se mu stát i doprovázejícím společníkem.
Osobní asistenční službu potřebným klientům můžeme poskytovat pouze díky finanční
pomoci MPSV, města Bystřice pod Hostýnem a obce Chvalčov.
Helena Seifertová

Hospodaření střediska: Osobní asistenční služba
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

v tis. Kč

Tržba od klientů

124

Mzdové včetně odvodů

349

Dotace MPSV

178

Ostatní provozní výdaje

54

Dotace město a obce

100

Celkem výdaje

Ostatní příjmy
Celkem

403

0
402

Výsledek hospodaření

-1

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 2009
Tento rok pořádala Charita Česká republika ve městech a obcích Tříkrálovou sbírku ve
dnech 2. 1. - 11. 1. 2009. V sobotu 3. 1. 2009 udělil P. Stanislav Jordán v chrámu Páně sv. Jiljí
v Bystřici pod Hostýnem koledníkům a jejich vedoucím požehnání. Letošní rok provázelo koledníky velmi mrazivé 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. Jsem velmi vděčná za naši spolupráci, protože když onemocněly děti vedoucím
v jiných skupinkách, ochotně mi domluvila „náhradníka“ 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. Obdiv náleží také těm nejmenším
koledníkům. Opravdu není tak jednoduché vyšlapat všechny ty schody v činžovních domech
a zazpívat koledu. Naši spoluobčané mohli také potkat skupinku koledníků, kteří se vezli na
koni. Ten patří vedoucí skupinky Michaele Buckové.
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 292 533,- Kč. Z toho: v Bystřici pod Hostýnem 100 124,- Kč, v Rychlově 17 717,- Kč,
v Podhradní Lhotě 14 473,- Kč, ve Chvalčově 21 837,- Kč, na Rusavě 16 877,- Kč, v Loukově
14 196,- Kč, ve Vítonicích 11 340,- Kč, v Osíčku 10 879,- Kč, v Brusném 10 942,- Kč, v Komárnu 10 398,- Kč, v Hlinsku pod Hostýnem 9 885,- Kč, ve Slavkově pod Hostýnem 12 708,Kč, v Chomýži 9 443,- Kč, v Rajnochovicích 5 667,- Kč, v Mrlínku 5 591,- Kč, v Libosvárech
8 133,- Kč, v Sovadině 4 268,- Kč, v Bílavsku 5 158,- Kč, v Blazicích 2.897,- 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, na podporu humanitárních projektů na Haiti a na
podporu vzdělávání dětí z dětských domovů na Ukrajině.
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 2009
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Příloha k účetní závěrce za rok 2008
Sestavená podle §30 vyhl. 504/2002 v platném znění a to:
a) Název:
IČO:
Sídlo:
Právní forma:
Poslání:

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
47930560
ul. 6. května 1612, 76861 Bystřice pod Hostýnem
721 – Církevní organizace, typ Církevní právnická osoba
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 3 000,- Kč se odepisuje při zařazení, drobný
hmotný majetek, jehož pořizovací cena je od 3 000,- 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 kterém účetní jednotka obdržela dotaci.
Zatím nenastal důvod k tvorbě opravných položek nebo rezerv.
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d) 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.
e) 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.
f) Účetní jednotka nedrží žádný podíl v jiných účetních jednotkách. Je členem občanského
sdružení MAS Podhostýnska o.s. IČO: 27042979
g) Přehled splatných závazků pojistného:
Závazek k 31. 12.
Sociální zabezpečení

Splatný

Uhrazen

146 790,- Kč

25. 1. 2009

22. 1. 2009

Zdravotní pojištění

62 964,- Kč

25. 1. 2009

22. 1. 2009

Záloha na DPFO

28 990,- Kč

20. 1. 2009

20. 1. 2009

Celkem

232 744,- Kč

h) Účetní jednotka neeviduje akcie nebo podíly. V rozvaze je evidováno vlastní jmění v hodnotě 1 105 162,42 Kč.
i) Neexistují žádné majetkové cenné papíry, dluhopisy nebo podobná práva v držení účetní
jednotky.
j) V daném období nevznikly žádné dluhy s dobou splatnosti delší než 5 let. Dále nejsou
evidovány žádné dluhy kryté zárukou.
k) Neexistují žádné závazky neevidované v rozvaze.
l) Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a ostatních činností pro účely daně z příjmů:

Výpočet položek

Výkaz zisku a ztráty

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

(v tis. Kč)

ke dni ...

31. 12. 2008
IČ 47930560
Stav k rozvahovému dni
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Název, sídlo
a právní forma
účetní jednotky

Hlavní činnost
č.ř.
A. Náklady
I.

II.

III.

IV.

Ošetřovatelská

pečovatelská

Sklad HP

Osobní
asistence

Denní
stacionář

hlavní činnost
celkem

7 942,13

84 293,41

738 752,58

43 714,63

167 832,74

1

Spotřebované
nákupy celkem

2

1. Spotřeba
materiálu

3

311 977,96

334 299,08

240,00

2. Spotřeba
energie

4

20 880,17

100 834,86

2 403,08

3. Spotřeba
ostatních
neskladovatelných dodávek

5

4. Prodané zboží

6

Služby celkem

7

5. Opravy
a udržování

8

182 979,29

138 634,85

3 604,54

31 642,22

356 860,90

6. Cestovné

600,00

1 020,00

16 392,00

0,00

9 953,00

28 654,49

57 573,85

1 007 206,81

9

5 437,00

9 335,00

7. Náklady
na reprezentaci

10

6 705,00

9,00

3 239,00

8. Ostatní služby

11

441 115,51

451 776,72

28 086,24

Osobní náklady
celkem

12

9. Mzdové
náklady

13 2 393 104,00 2 265 078,50

259 414,00

758 124,50

5 675 721,00

10. Zákonné
sociální pojištění

14

11. Ostatní
sociální pojištění

15

12. Zákonné
sociální náklady

843 652,50

792 242,50

89 699,00

264 261,00

1 989 855,00

16

49 330,00

91 881,00

10 329,00

25 740,00

177 280,00

13. Ostatní
sociální náklady

17

350,00

3 534,00

1 343,60

350,00

5 577,60

Daně a poplatky
celkem

18

14. Daň silniční

19

15. Daň
z nemovitostí

20

14

Hospodářská
činnost

16. Ostatní daně
21
a poplatky
V.

Ostatní náklady
celkem

22

17. Smluvní
pokuty a úroky
z prodlení

23

18. Ostatní
pokuty a penále

24

2 050,00

90,00

2 140,00

442,00

442,00

19. Odpis nedo25
bytné pohledávky
20. Úroky

26

21. Kursové ztráty 27
22. Dary

28

23. Manka a škody 29
24. Jiné ostatní
náklady

30

Odpisy, prodaný
majetek, tvorba
VI.
rezerv a oprav.
položek

31

25. Odpisy
dlouhodobého
nehmotného
a hmotného
majetku

32

26. Zůstatková
cena prodaného
dlouhodobého
nehmot. a hmot.
majetku

33

45 731,51

56 592,69

-0,88

35

29. Tvorba rezerv

36

16 566,00

33 455,00

16 270,00

Poskytnuté
příspěvky celkem

124 413,38

66 291,00

0,00

30. Tvorba oprav37
ných položek
VII.

20 740,56

0,00

27. Prodané cenné
34
papíry a vklady
28. Prodaný
materiál

1 349,50

38
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31. Poskytnuté
příspěvky zúčto39
vané mezi organizačními složkami

VII.

32. Poskytnuté
příspěvky

40

Poskytnuté
příspěvky celkem

41

1 000,00

1 000,00

33. Dodatečné
odvody daně
42
z příjmů
43
4 320 878,94 4 278 205,20

33 967,44

402 936,26 1 303 730,17 10 339 718,01

čís.
ř.
B. Výnosy
I.

44

Tržby za vlastní
výkony a za zboží 45
celkem
1. Tržby za vlastní
46
výrobky
2. Tržby z prodeje
47 4 452 258,29 1 468 750,00
služeb
3. Tržby
za prodané zboží

II.

123 829,00

48

Změna stavu vnitroorganizačních 49
zásob celkem
4. Změna stavu
zásob nedokon- 50
čené výroby
5. Změna stavu
zásob polotovarů

51

6. Změna stavu
zásob výrobků

52

7. Změna stavu
zvířat

53

III. Aktivace celkem

54

8. Aktivace
materiálu a zboží

55

16

398 413,00

6 443 250,29

0,00

9. Aktivace vnitroorganizačních
56
služeb
10. Aktivace
dlouhedobéh
o nehmotného
majetku

57

11. Aktivace dlouhodobého hmot- 58
ného majetku
IV.

Ostatní výnosy
celkem

59

12. Smluvní pokuty
60
a úroky z prodlení
13. Ostatní
pokuty a penále

61

14. Platby za ode62
psané pohledávky

V.

15. Úroky

63

16. Kursové zisky

64

17. Zúčtování
fondů

65

18. Jiné ostatní
výnosy

66

819,84

819,82

1 639,66
0,00

88 087,50

25 328,00

25 328,00

42 067,00

130 154,50

Tržby z prodeje
majetku, zúčtová67
ní rezerv a oprav.
položek
19. Tržby z prodeje
dlouhodobého ne68
hmotného a hmotného majetku
20. Tržby z prodeje cenných papírů 69
a podílů
21. Tržby z prode70
je materiálu
22. Výnosy z krátkodobého finanč- 71
ního majetku
23. Zúčtování
rezerv

72

24. Výnosy z dlouhodobého finanč- 73
ního majetku

17

25. Zúčtování
74
opravných položek
VI.

Přijaté příspěvky
celkem

75

26. Přijaté příspěvky zúčtované
76
mezi organizačními složkami
27. Přijaté
příspěvky (dary)

77

135 000,00

24 931,50

159 931,50

28. Přijaté členské
78
příspěvky
VII.

Provozní dotace
celkem

79

29. Provozní dotace 80
VIII. Výnosy celkem
C.

Výsledek hospoda82
ření před zdaněním

34. Daň z příjmů
D.

m)

2 605 600,00

81 4 541 165,63 4 277 564,82
220 286,69

-640,38

278 000,00

893 000,00

24 931,50

401 829,00

1 291 413,00 10 536 903,95

3 776 600,00
0,00

-9 035,94

-1 107,26

-12 317,17

0,00

197 185,94

83

Výsledek hospo84
daření po zdanění

Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců: 23,92
osobní náklady v členění podle výkazu zisku a ztrát:

V tis Kč
Mzdové náklady ................................................................................................................ 5 676
Zákonné sociální pojištění ................................................................................................. 1990
Ostatní sociální pojištění .......................................................................................................... 0
Zákonné sociální náklady .................................................................................................... 177
Ostatní sociální náklady ........................................................................................................... 6
Celkem ............................................................................................................................... 7849
Jeden zaměstnanec (ředitel) je statutárním orgánem účetní jednotky.
n) Ředitel pobírá za výkon práce ředitele měsíční mzdu. Funkce statutárního orgánu vykonává bez nároku na odměnu a jako funkční požitek má k dispozici služební auto i k soukromému použití. Tuto skutečnost řádně zdaňuje a celková hodnota tohoto příjmu činí
34 596,- 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
snížen podle § 20 odst. 7 zákona o 220 287,- Kč čímž získala účetní jednotka daňovou
úlevu ve výši 46 200,- Kč. Daňové úlevy v předchozích letech nebyly dosaženy.
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s) Účetní jednotka zatím neměla žádnou daňovou povinnost.
t) Veškeré informace vyplývají přímo z výkazů účetní závěrky pro upřesnění uvádíme rozpis
vyřazeného majetku:
Tiskárna ................................................................................................................... 10 209,- Kč
OA Forman ........................................................................................................... 167 000,- Kč
Počitač včetně tiskárny ........................................................................................... 54 607,- Kč
OA Favorit ........................................................................................................... 106 000,- Kč
Celkem .................................................................................................................. 337 816,- Kč
Zůstatková hodnota vyřazeného majetku byla 38 446,- Kč.
Závazky z leasingových smluv:
OA 2Z5 61 90........................................................................................................40 854,50 Kč
OA 2Z8 9511 ....................................................................................................... 116 798,22 Kč
OA 3Z1 0654.......................................................................................................186 569,46 Kč
OA 371 0807 .......................................................................................................172 592,21 Kč
Celkem ................................................................................................................516 814,39 Kč
u) Přehled o přijatých darech a dotacích:
Přijaté příspěvky TKS ....................................................................................... 135 000,- Kč
Přijaté příspěvky od jednotlivců ......................................................................... 24 931,5,- Kč
Provozní dotace z rozpočtu Zlínského kraje ......................................................... 300 000,- Kč
Provozní dotace MPSV .................................................................................... 2 311 000,- Kč
Provozní dotace od obcí Bystřice pod Host. ...................................................... 1 030 000,- Kč
Mrlínek ............................................................................ 12 000,- Kč
Vítonice ........................................................................... 23 600,- Kč
Chvalčov ......................................................................... 70 000,- Kč
Rusava ............................................................................. 30 000,- Kč
Celkem .............................................................................................................3 936 531,50 Kč
Účetní jednotka eviduje přijaté prostředky určené k poskytnutí třetím osobám (na účtu 911) a to:
Příjem
Tříkrálová sbírka TKS ............................................................................................30 000,- Kč
Fyzické osoby ...........................................................................................................3 100,- Kč
Poskytnutí
Pomoc Haiti ............................................................................................................20 000,- Kč
Přímá pomoc tuzemsko ...........................................................................................10 000,- Kč
Dar na opravu kostela ...............................................................................................3 100,- Kč
Dále účetní jednotka přijala věcný dar – zdravotnické pomůcky – v hodnotě 25 328,- Kč.
Tyto zdravotnické pomůcky byly zařazeny do drobného hmotného majetku a byly odepsány
v souladu s vnitřními směrnicemi.
v) veřejné sbírky – nebyly uspořádány.
w) Hospodářský výsledek minulého účetního období tj. ztráta ve výši 144 571,77 Kč
byl převeden do nerozděleného zisku a neuhrazených ztrát minulých let.
V Bystřici pod Hostýnem 31. 3. 2009
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Služby, které Oblastní charita Bystřice p. H. nabízí:
Ošetřovatelská služba v rodinách ve všech obcích, kde OCH působí:
t aplikace injekcí, insulínu
t odběry biologického materiálu
t převazy ran – pooperační, proleženiny, bércové vředy, kožní defekty
t ošetření stomií
t nácvik sebeobsluhy po cévních mozkových příhodách a úrazech
t všechny ostatní ošetřovatelské úkony, které nevyžadují ústavní léčbu nebo přítomnost lékaře
Zabezpečujeme i ošetřovatelsky velmi náročnou péči u klientů trvale upoutaných na lůžko
a u klientů v terminálním stádiu nemoci.
Všechny tyto úkony předepisuje ošetřující lékař a jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
Informace na tel.: 573 381 437, 777 763 770
Pečovatelská služba v rodinách ve všech obcích, kde OCH působí:
t úkony osobní hygieny a jednoduché ošetřovatelské úkony
t příprava a uvaření snídaně, oběda, večeře, také pomoc při podávání jídla a pití
t práce s udržováním domácnosti, i velký úklid, mytí oken
t dovoz obědů, nákupy a nutné pochůzky
t doprovod osob na vyšetření
t dohled nad dospělým občanem
t stříhání vlasů a kadeřnické úkony
t pedikúra
Informace na tel.: 573 378 296, 775 635 014, 573 381 437
Ve středisku osobní hygieny v Domě s pečovatelskou službou
v ulici 6. května 1612 v Bystřici pod Hostýnem provádíme následující úkony:
t praní prádla, mandlování, žehlení
t pedikúra – pondělí až čtvrtek (nutno předem objednat)
t stříhání vlasů a kadeřnické úkony – každý pátek (doporučujeme předem objednat)
Informace na tel.: 573 381 437, 573 378 296
V Charitním denním stacionáři pro seniory ve Chvalčově, Školní ul. 798 zajistíme v průběhu pracovního dne veškerou péči o Vaše seniory včetně dopravy. Stacionář se nachází
v areálu Základní školy ve Chvalčově, v poslední budově v přízemí.
Informace na tel.: 777 763 780, 777 763 784
Na přechodnou dobu zapůjčujeme: invalidní vozíky, toaletní křesla, nemocniční lůžka.
Na požádání zajišťujeme pomoc duchovního – pro věřící s možností podávání svátosti
eucharistie i pomazání nemocných.
Veškeré informace vám sdělíme také osobně v naší kanceláři v Domě s pečovatelskou
službou v ul. 6. května 1612 (v parku za zdravotním střediskem na okraji Schwaigrova náměstí) v přízemí nebo ve 2. poschodí. Informace o pečovatelských službách osobně také
v kanceláři v ul. 6. května 1071 (naproti zdravotního střediska za Optikou, v prostorách
bývalých jeslí, později lékárny a střediska pečovatelské služby).

