Bystřice pod Hostýnem
vydává

Výroční zprávu
za rok 2018

Den otevřených
dveří v DSS

Tříkrálový výlet
v Tarzánii

Školení
– proti bolesti zad

Úvodní slovo ředitele
Vážení přátelé,
předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2018, ve kterém jsme si připomínali 25 let
od založení a zahájení obnovené činnosti Charity v Bystřici pod Hostýnem.
Mezi významné události a změny roku 2018 patří rozhodnutí našeho zřizovatele Mons.
Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, kterým došlo ke změně názvu Oblastní charity
Bystřice pod Hostýnem, která s účinností od 1. ledna 2019 má nový název Charita Bystřice
pod Hostýnem. Tímto dochází v olomoucké arcidiecézi ke sjednocení názvu všech charit, které
již nebudou rozlišovány na farní, městské nebo oblastní. Zároveň s touto změnou byly vydány
nové Stanovy Charity Bystřice pod Hostýnem, které upravují její právní postavení a další
náležitosti důležité pro samostatnou činnost bystřické charity.
Naše charita prochází od poloviny roku 2018 také mnohými personálními změnami.
Od 1. července 2018 se stala novou vedoucí Denního stacionáře pro seniory Ludmila Trefílková, DiS. Přijali jsme také dvě nové sociální pracovnice Bc. Angelu Mikšánkovou a Mgr. Lenku
Žůrkovou. Další změny následovaly i v roce 2019, kdy byla přijata nová vedoucí Osobní
asistenční služby Irena Svačinová a vedoucí Charitní pečovatelské služby Iva Prejzková, DiS.
Ekonomický úsek byl posílen o služby Ing. Jany Vojířové. Věřím, že tyto personální změny
pomohou udržet správný směr rozvoje našich služeb a nové pracovnice budou dále pracovat
na zvyšování kvality poskytované péče. Tímto bych také chtěl poděkovat dlouholetým pracovnicím Ingrid Vaculíkové, Marketě Buckové a Mgr. Vendule Štěpánové za jejich obětavou práci
v naší charitě a přeji jim mnoho úspěchů v jejich dalším profesním i osobním životě.
V závěru roku 2018, přímo pod vánočním stromem na Masarykově náměstí, jsme obdrželi velký dar od Českomoravské reklamní agentury Kompakt spol. s r.o., která nám předala
v rámci projektu „sociální automobil“ nové auto Dacia Dokker. Na toto vozidlo, které bude
sloužit k přepravě našich pracovníků ke klientům, přispěli různými částkami podnikatelé, firmy a obce z našeho regionu, kterým bych chtěl, stejně jako agentuře Kompakt, velmi poděkovat. Loga všech těchto firem budou umístěna na autě po dobu 6 let, po kterou nám bude
vozidlo bezplatně zapůjčeno.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem pracovníkům bystřické charity za jejich profesionální, poctivou a obětavou práci, kterou každý den odvádí a při které se obětují pro naše klienty.
Jsem rád, že jsme pracovním kolektivem, který dokáže vyznávat skutečné hodnoty a nepochybuje o hlubším významu své práce.
Pavel Pilmajer
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Základní údaje o organizaci
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem na základě rozhodnutí zřizovatele změnila
s účinností od 1. 1. 2019 název na Charita Bystřice pod Hostýnem.
Charita Bystřice pod Hostýnem je na základě dekretu Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa
olomouckého, zřízena jako veřejné sdružení působící na území Arcidiecéze olomoucké.
Charita Bystřice pod Hostýnem je právnickou osobou v církvi a také právnickou osobou
ve smyslu právního řádu České republiky.
Charita Bystřice pod Hostýnem se podílí na charitativní službě místní církve.
Sídlem Charity Bystřice pod Hostýnem je Bystřice pod Hostýnem.
Charitu Bystřice pod Hostýnem zastupuje a jejím statutárním orgánem je ředitel.
Charita Bystřice pod Hostýnem zveřejňuje výroční zprávu prostřednictvím veřejné datové sítě.
Charita Bystřice pod Hostýnem se při své činnosti řídí předpisy kanonického práva
a partikulárním právem Arcidiecéze olomoucké.
K prvnímu zřízení Charity Bystřice pod Hostýnem došlo dekretem ze dne 26. 10. 1993
a do 31. prosince 2018 vystupovalo toto veřejné sdružení pod názvem Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem.
Ředitelem Charity Bystřice pod Hostýnem je Ing. Pavel Pilmajer, který je statutárním
zástupcem organizace.
Rada Charity Bystřice pod Hostýnem je poradním orgánem ředitele a pracuje ve složení:
Marie Adámková, Marta Pospíšilová, PharmDr. Marie Vylíčilová, Mgr. Stanislav Malant,
Mgr. Pavel Malének, Mgr. Jan Hrudík.
Kontrolní komise má tři členy, které jmenuje a odvolává diecézní biskup.
Charita Bystřice pod Hostýnem sídlí v Domě s pečovatelskou službou v ul. 6. května
1612. Nachází se zde kancelář ředitele a kancelář Charitní ošetřovatelské služby – domácí
zdravotní péče.
Sídlo (adresa):

E-mail:
Webové stránky:
Telefon:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Statutární zástupce:

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

ul. 6. května 1612, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
573 381 437, služba po 14 hodině 731 646 910
Marcela Fürstová
marcela.furstova@bystriceph.charita.cz

Oblast působnosti:
Domácí zdravotní péče je zajišťována na území města Bystřice pod Hostýnem, včetně
místních částí Hlinsko pod Hostýnem, Bílavsko, Sovadina a Rychlov, v obcích Brusné, Blazice, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Libosváry, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota,
Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice
Projekt Domácí zdravotní a hospicové péče realizuje Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
jako nestátní, neziskové zdravotnické zařízení. Tato služba je nepřetržitě zajišťována od roku 1993.
Ošetřovatelská služba je odborná zdravotní péče indikovaná ošetřujícím lékařem a plně
hrazená ze zdravotního pojištění klienta.
Službu zajišťují čtyři zdravotní sestry s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu metodou ošetřovatelského procesu, který je základem individualizované kvalitní ošetřovatelské péče.
Našim cílem je zajistit odbornou zdravotní péči klientům v domácím prostředí, zamezit
vzniku komplikací, zabránit bolesti a prodloužit pobyt v domácnosti dle potřeby, sedm dnů
v týdnu po celou dobu kalendářního roku.
Celkem bylo za rok 2018 provedeno 8956 návštěv v domácnostech u 355 klientů.
Úkony prováděné v domácím prostředí:
• sledování fyziologických funkcí
• příprava a podávání léků
• aplikace inzulínu a injekcí
• odběry biologického materiálu
• ošetření ran, stomií, katetru
• prevence zdravotních komplikací
• nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy
• ošetřování chronicky nemocných
• edukace klientů a rodinných příslušníků
• zdravotní úkony onkologicky nemocným pacientům
Máme uzavřeny smlouvy a ošetřujeme klienty těchto zdravotních pojišťoven:
• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
• Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
• Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
• Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Marcela Fürstová
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Hospodaření střediska: Charitní ošetřovatelská služba – domácí zdravotní péče
Příjmy

v tis. Kč

Tržba od klientů
Tržby od zdravotních pojišťoven

Mzdové včetně odvodů

1773

1 992

Ostatní provozní výdaje

406

0

Podpora ZK – priority ZK

0

Ostatní příjmy

v tis. Kč

0

Podpora ZK – dostupnost
Dotace, dary – město a obce

Výdaje

101
46

Celkem příjmy

2 139

Celkem výdaje

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

2 179
-40

Měření hladiny cukru v krvi na Den Charity
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„Milovat a sloužit druhým, to je smysl života.“
(Matka Tereza)

Charitní pečovatelská služba
Adresa (sídlo):

ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
(kancelář vedoucí Charitní pečovatelské služby a zázemí pečovatelek se nachází naproti zdravotnímu středisku za oční
optikou)
573 378 296, 775 635 014
info@bystriceph.charita.cz
Markéta Bucková
od 1. 8. 2019 Iva Prejzková, DiS

Telefon:
e-mail:
Vedoucí střediska:

Počet pracovníků v roce 2018: 15 pracovnic v sociálních službách + 2 sociální pracovnice
Další informace o službě - internetové stránky OCH: www.bystriceph.charita.cz
- internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí:
www.mpsv.cz (registr poskytovatelů soc. služeb)
- facebook: www.facebook.com/charita.bystrice
- informační letáčky o službě na veřejně přístupných místech
(v čekárnách lékařů, na obecních úřadech,…)
Klienti
V roce 2018 využilo službu 168 klientů.
58 % klientů jsme navštěvovali přímo v Bystřici pod Hostýnem,
za zbytkem klientů jsme vyjížděli do okolních obcí.
Našich osm aut najelo 70 234 km. Z toho 16 775 km na rozvoz obědů a 51 480 km na návštěvy
spojené především s podáním jídla, hygienou, koupelemi, úklidy, nákupy a pochůzkami.
Při těchto úkonech pečovatelky odpracovaly 11 954 hod., tj. denně průměrně 33 hod.
Při rozvozu obědů to bylo 2236 hod. Celkem 18 533 hod.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ
Kde a kdy služby poskytujeme:
- ve Vaší domácnosti v Bystřici pod Hostýnem a jejích místních částech, v obcích Brusné,
Blazice, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov a Libosváry, Mrlínek, Osíčko, Podhradní
Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice
- 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.
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Posláním pečovatelské služby je poskytovat individuální podporu a péči seniorům, lidem s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením starším 18 let, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Služby směřují ke zlepšení schopností a dovedností klienta nebo
udržení dosavadního způsobu života v jeho domácnosti a jsou poskytovány v oblasti hygieny,
chodu domácnosti a zajištění stravy.
Cílem služby je zajištění takové míry podpory a péče, která klientovi s ohledem na jeho možnosti usnadní zvládat život v domácnosti a umožní zachovat kontakt s okolím dle jeho zvyklostí.
Cílová skupina:
Služba je určena seniorům:
• kteří vlastními silami, případně s pomocí rodiny a přátel, nezvládají péči o vlastní osobu či
domácnost (nezvládnou nakoupit, dojít pro oběd, uklidit, uvařit, provést osobní hygienu)
• kteří mají být propuštěni z nemocnice nebo LDN a po propuštění potřebují třeba i dočasně
pomoc druhé osoby
• kterým ubývají síly, potřebují pomoc druhé osoby, jsou plně upoutaní na lůžko, ale chtějí
dožít doma
A dalším:
• osobám starším 18 let s chronickým onemocněním, kterým onemocnění omezuje jejich
soběstačnost
• osobám starším 18 let se zdravotním postižením, kterým onemocnění omezuje jejich soběstačnost
Službu neposkytujeme osobám:
• které nespadají do výše uvedené cílové skupiny,
• kterým zdravotní stav neumožňuje zůstat doma
Základní nabízené služby:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podání jídla a pití, pomoc při
koupeli, při přesunu, při oblékání, orientaci)
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (osobní hygiena
i na lůžku, pomoc s péčí o vlasy a nehty, při použití WC)
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědu, pomoc při přípravě jídla a pití)
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný a velký úklid, donáška vody, běžný a velký
nákup, praní prádla, pochůzky, donáška vody, topení v kamnech)
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři nebo na úřady)
Podmínky pro poskytování služeb:
Služba je poskytována v souladu se zákonem o soc. službách č.108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
• služba je poskytována osobám, které splňují podmínky cílové skupiny
• s každým klientem je uzavřena písemná smlouva
• služba je poskytována za úhradu dle platného Ceníku úhrad za úkony pečovatelské služby
- k úhradě slouží zpravidla příspěvek na péči, který je Vám přiznán
• nárok na bezplatnou péči mají osoby, které splňují podmínky dle §75 výše uvedeného zákona:
- účastníci odboje, osoby v táborech nucených prací, osoby účastny rehabilitace
• službu poskytujeme za předpokladu, že máme volnou kapacitu
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Zásady služby, na základě kterých je pečovatelská služba poskytována:
Respektování lidské důstojnosti – klienti jsou podporováni při rozvoji či zachování
jejich schopností
či odpovědnosti, mohou si svobodně zvolit služby, které budou využívat v čase, který jim
vyhovuje a není v rozporu s provozními možnostmi služby.
Princip individuality – průběh služby je přizpůsoben možnostem, schopnostem
a dovednostem klienta. Ochrana práv klientů – každý klient má právo dosáhnout všeho,
co odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a možnostem a co potřebuje ke svému rozvoji
a naplnění (vzdělání, bezpečí, zdravotní péče, prostředky nutné k životu atd.)
Princip partnerství – klient se podílí na plánování a průběhu služby, je veden k samostatnosti a zodpovědnosti za své jednání. Je vnímán jako partner, nikoli pacient.
Kvalita služby – služby jsou poskytovány na odborné úrovni profesionálními pracovníky, kteří se průběžně vzdělávají a usilují o zvyšování kvality služby, a to nejen v rámci samotného provedení jednotlivých úkonů, ale s důrazem na lidskost a vnímavost vůči potřebám
druhým. Při práci usilujeme o naplnění fyzických, duševních, sociálních i duchovních potřeb
našich klientů.
Princip rovnosti – klienti jsou přijímáni a je k nim přistupováno bez ohledu na jejich
věk, rasu, náboženské vyznání, sexuální orientaci.
Soulad s křesťanskými hodnotami – Služba je poskytována v souladu s křesťanským
pojetím etických hodnot, zakotvených v Písmu svatém a v dokumentech sociálního učení
katolické církve.
Metody práce
• Individuální práce s klientem – vychází z plánu, který stanovuje služba spolu s klientem,
je přizpůsoben jeho potřebám, schopnostem, možnostem a dovednostem.
• Rozhor nejpoužívanější metoda práce s klientem. Vede k zisku informací nezbytných pro
poskytování služby ke zkvalitnění života klienta.
• Pozorování – metoda využívaná u klientů se sníženou schopností komunikace a také jako
doplňková metoda k rozhovoru.
• Práce s rodinou – spolupráce při poskytování služby.
PROVOZ
Po dlouhých letech práce v těsné
kanceláři služba dostala k dispozici další prostory v budově. Vedoucí služby
a sociální pracovnice získaly dvě nové
kanceláře. Do nových prostor přímo
v budově pečovatelské služby se přestěhovala také půjčovna pomůcek. Zázemí
pro 16 pečovatelek bylo také modernizováno - podařilo se vyměnit podlahu,
zakoupit nový velký rozkládací stůl
a zrenovovat židle.
< Každodenní je i práce na PC
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PŘEDÁNÍ SOCIÁLNÍHO AUTOMOBILU
Ve čtvrtek 20. prosince 2018 předal zástupce společnosti KOMPAKT spol. s r.o.
automobil Dacia Dokker Oblastní charitě Bystřice pod Hostýnem.
Tématicky pod vánočním stromečkem i s padajícím sněhem, který ještě umocnil atmosféru přicházejících Vánoc, dostala naše organizace dárek. Díky němu budou každý pracovní den
dopraveny obědy a poskytnuta pomoc terénní pečovatelské služby potřebným lidem v celém
regionu Bystřice pod Hostýnem.
Toto nové vozidlo pro naši organizaci je dalším z mnoha projektů Českomoravské reklamní agentury - KOMPAKT spol. s.r.o. Za spoluúčasti firem a společností regionu doplňují
vozový park v ústavech a zařízeních, která svou činnost zaměřují na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak handikepovaných lidí. Děkujeme společnosti KOMPAKT i všem ostatním dárcům, kteří se na zakoupení sociálního vozidla podíleli.
Můžeme splňovat cíl naší služby – zajistit podporu a péči klientovi v jeho domácím prostředí.
Seznam všech dárců najdete na: www.bystriceph.charita.cz

Sociální automobil

Foto z kurzu

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY
V rámci povinného vzdělávání jsme v prostorách Denního stacionáře uskutečnili dva
semináře. Oba, na sebe navazující, si pro nás připravila zkušená lektorka paní Marie Zemánková pod názvem „Škola zad“ – jak správně pečovat o svoje záda. Pracovníci získali přínosné
teoretické znalosti i návody na cvičení, které pod dozorem lektorky hned vyzkoušeli.
V rámci dobrovolného vzdělávání pro nás pracovník firmy Hartmann připravil ukázku
nových inkontinenčních a hygienických pomůcek. Vzorky mohly pracovnice vyzkoušet
ve spolupráci s klienty v terénu.
V druhé polovině roku jsme pozvali na krátkou besedu PhDr. Davida Románka ze Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, který nám osvěžil a doplnil informace k první
pomoci. Přednášku doplnila přínosná diskuze, během které se podařilo upřesnit nejasnosti při
spolupráci s naší službou.
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Další hodiny povinného vzdělávání proběhly individuálně.
Pracovnice absolvovaly stáž v Domově pro seniory v Holešově, seminář k výživě seniorů
a seminář Specifika péče u osob s demencí. Mimo povinné vzdělávání absolvovaly tři pracovnice jednodenní duchovní obnovu na téma Štěstí začíná uvnitř.
Za celý kolektiv Pečovatelské služby děkujeme především našim klientům a jejich
rodinám, kteří se na nás s důvěrou obrátili, a využili či využívají našich služeb.
Bez Vás, klientů, by byla naše služba zbytečná.
Vyjma hlavního donátora Zlínského kraje chceme poděkovat především městům a obcím, které finančně podporují naši službu. Především se jedná o město Bystřice pod Hostýnem o obce Loukov, Chvalčov, Mrlínek, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Komárno.
V neposlední řadě ze své pozice vedoucí děkuji všem svým kolegyním – zástupkyni, sociální pracovnici a celému týmu pečovatelek za jejich obětavou práci, ochotu a profesionalitu
při výkonu fyzicky i psychicky nelehké práce. Zvláštní poděkování patří našemu správci PC
sítě za trpělivost a ochotu a také správci vozového parku, bez kterého by naše auta zvláště
v zimním období do terénu vůbec nevyjela.
Markéta Bucková

Hospodaření střediska: Charitní pečovatelská služba
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

v tis. Kč

Tržba od klientů

1746

Mzdové včetně odvodů

6178

Podpora ZK – dostupnost

4340

Ostatní provozní výdaje

1500

Podpora ZK – priority ZK

690

Dotace, dary – město a obce

884
Celkem výdaje

7678

Ostatní příjmy
Celkem příjmy

1
7661

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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„Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale chvíle, okamžiky a vteřiny.“
(Karel Čapek)

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

Chvalčov, ul. Školní 798
573 332 683, 777 763 780
Ingrid Vaculíková
od 1. 7. 2018 Ludmila Trefílková, DiS., tel. 777 763 784
6 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice
pondělí až pátek od 07.00 do 15.00 hodin
s možností návaznosti dalších služeb Charity Bystřice p/H
senioři od 65 let (výjimka pro osoby se zdravotním omezením mladší 65-ti let)
10 klientů
internetové stránky Charity Bystřice pod Hostýnem
www.bystriceph.charita.cz

Počet klientů v roce 2018:
37
Charitní Denní stacionář poskytuje ambulantní služby seniorům, kteří přes den z různých
důvodů nemohou nebo nechtějí zůstávat doma a přejí si pobývat ve společnosti svých vrstevníků.
Nabízíme:
• prostorné, bezbariérové a hlavně rodinné prostředí stacionáře
• příjemně strávenou část dne mezi svými vrstevníky
• ulehčení pečujícím rodinám, kterým umožňujeme částečné zachování životního stylu
(čas na práci i odpočinek)
Pro klienty připravujeme v pracovní dny dopolední aktivizační programy.
Do těchto programů pravidelně zařazujeme:
• lehké cvičení a protahování, masírování (bazální stimulace)
• pracovní činnosti, které podporují nácvik sebeobsluhy (chůze s kompenzačními pomůckami,
vstávání a usedání), procvičení jemné motoriky (kreslení, stříhání, přebírání, psaní) a duševních schopností seniora (trénink paměti a slovní zásobu, matematické dovednosti apod.).
• oddechové činnosti (poslech hudby a zpěv, sledování televize a DVD, četba tisku, předčítání
knih, luštění křížovek a vědomostních kvízů, společenské hry, odpočinek v relaxačním křesle nebo na lůžku, procházky)
• různé kulturní a vzdělávací akce (besedy, vystoupení)
• každé úterý dopoledne klub ,,AKTIVITY“ ve stacionáři, na který zveme i širší seniorskou
veřejnost
• pro věřící spoluobčany návštěvy kněze nebo pastora
Klienti činnosti střídají s odpočinkem na lůžku nebo v křeslech. Za teplého počasí využívají
terasu, jak k dopoledním činnostem, tak k odpolednímu posezení při kávě. Samozřejmostí v našem zařízení je poskytnutí stravy (snídaně, oběd, svačina), zajištění pitného režimu, možnost
koupele v bezbariérovém sprchovém koutě a bezplatné poradenství v oblasti sociálních služeb.
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Pokud dopravu do stacionáře nemůže zajistit rodina, lze dohodnout dopravu charitním
vozidlem se střediskem Sociálního podnikání (tel. 573 378 296).
V rámci podpory účasti na společenském životě pořádáme nejen pro naše klienty pravidelné společenské akce a besedy.
Akce pořádané stacionářem během roku 2018:
Vystoupení žáků ZUŠ Bystřice pod Hostýnem
Pod vedením MgA. Magdy Čáslavové
Den otevřených dveří na stacionáři - vystoupení
„Jak aktivně prožít stáří“ a „Jak se cítit mláda i v pokročilém věku“ – beseda s paní Marií
Pospíšilovou
Vystoupení Malé Rusavy pod vedením Magdy Müllerové
Cestování prstem po mapě:
Jordánsko – s Mgr. Pavlem Malénkem
Jeseníky, Praděd, Priessnitzovy Lázně –Vladimíra Procházková
Irsko – zážitky s cesty od paní I. Vaculíkové
Vystoupení ke Dni matek – děti ze ZŠ Chvalčov pod vedením Mgr. Aleny Konečné
Lidové tradice, zapomenuté zvyky – Mgr. Jana Tichá z Valašského Muzea v přírodě
Příběh nalezeného fotoaparátu – po starých fotografiích až do italského Kaldonaca
– Mgr. Pavel Malének
Účinky medu na lidský organismus – Zdeněk Sedlář
„Vánoční posezení u stromečku“ – vystoupení žáků ZŠ Chvalčov pod vedením Mgr. Aleny
Konečné, soutěž o nej… linecké cukroví.
Výtvarný ateliér:
Inspirace pro plesovou sezonu, výroba diáře, jarní výzdoba oken, výroba zdobených svíček s jarním motivem, zapomenuté techniky – modrotisk, výroba adventního svícnu.
Kavárnička - témata:
Vaření po svátcích, Šibřinky po našem, popeleční středa – půst – společné kuchaření, procvičení těla zábavnou formou, inspirace na jarní saláty, pohádkový kvíz, Aktivity – hra nejen
pro děti, 100 let republiky, nezapomínejte se hýbat, cukroví tradičně i nově.
Návštěvnost klientů v roce 2018 činila v průměru 56 % kapacity zařízení.
Průměrný věk klientů stacionáře byl 83 let.
Díky finančnímu příspěvku z Tříkrálové sbírky byla začátkem roku 2018 vytvořena pracovní místnost a šatna pro zaměstnance DSS.
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Na tomto místě bychom chtěli vyjádřit poděkování:
• P. Janu Hrudíkovi a P. Marku Výletovi za pravidelnou středeční duchovní službu
• starostovi obce Chvalčov panu Ing. Antonínu Stodůlkovi a paní Jiřině Hurtové
• redakci chvalčovského a bystřického zpravodaje
• řediteli ZŠ Chvalčov panu Mgr. Zdeňku Hnilovi a Mgr. Aleně Konečné
• paní Marii Pospíšilové, Mgr. Pavlu Malénkovi, Zdeňkovi Sedlářovi, Mgr. Janě Tiché
za obětavou přípravu besed pro stacionář
• MgA. Čáslavové a Zuzaně Outratové, žákům ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem
za vydařenou hudební produkci
• panu Kamilu Kotasovi za údržbu a pomoc při běžných opravách objektu
Od srpna 2003 do července 2018 působila jako vedoucí ve stacionáři Ingrid Vaculíková.
Tímto jí děkujeme za její obětavou a mnohdy nelehkou práci, kterou přispěla do našeho
společného díla.
Ludmila Trefílková, DiS.

Hospodaření střediska: Denní stacionář pro seniory ve Chvalčově
Příjmy

v tis. Kč

Tržba od klientů

Výdaje

v tis. Kč

352

Mzdové včetně odvodů

1 866

Podpora ZK – dostupnost

1 590

Ostatní provozní výdaje

390

Podpora ZK – priority ZK

157

Dotace, dary – město a obce

151

Ostatní příjmy

0

Celkem příjmy

2 250

Celkem výdaje

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

2 256
–6

Cvičení za pomoci grafomotorického padáku
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„Od chvíle, kdy jsem poznal běh světa, vidím,
že pouze princip vzájemné pomoci ovlivňuje pokrok lidstva.“
(Lev Nikolajevič Tolstoj)

Osobní asistenční služba
Adresa (sídlo):
Telefon:
Vedoucí střediska:

ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
775 635 018, 573 378 296
Mgr. Vendula Štěpánová
od 1. 3. 2019 Irena Svačinová
Počet pracovníků:
7 osobních asistentek + 2 sociální pracovnice
Další informace o službě: www.bystriceph.charita.cz
Naše služba nabízí podporu a pomoc seniorům, dospělých lidem s tělesným nebo zrakovým postižením.
Nejen starší osoby, ale i mladší lidé se zdravotním handicapem se mohou cítit osamoceni
a bezmocní, pokud zůstanou se svou nemocí sami, bez podpory a pomoci, často upoutáni na
lůžko. Osobní asistentka se tak stává nejen pomocníkem, ale také společníkem, „zpovědníkem“ a často i přítelem. Osobní asistenční služba také slouží k odlehčení rodinným příslušníkům od celodenní nepřetržité a náročné péče. Pro samotného klienta může pocit nezávislosti
na svých blízkých a schopnost žít ve vlastní domácnosti znamenat mnoho. Služba může být
poskytována dlouhodobě, krátkodobě i jednorázově, pravidelně či nepravidelně dle potřeby
klienta a provozních možností služby. Asistenci zajišťujeme i o víkendech a státních svátcích.
V nasmlouvaném čase pomáhá asistentka s činnostmi, které jsou v daném čase pro klienta
důležité, a které by sám nezvládl vykonat. V roce 2018 službu zajišťovalo 7 asistentek.
Během roku jsme asistenci poskytli 21 klientům z Bystřice pod Hostýnem, Rychlova,
Chvalčova, Libosvár, Blazic, Vítonic, Hlinska pod Hostýnem, Chomýže a Třebětic u Holešova.
Činnostmi pro klienty strávily asistentky celkem 3212 hodin. Do času je započítávána
přímá práce, přesun ke klientovi a zpět, příprava asistentky na službu.
Nejčastěji byla využívána pomoc při úkonu hygieny, při přípravě stravy, v činnostech
souvisejících se zajištěním chodu domácnosti, doprovodech všude tam, kam by si naši klienti
došli či dojeli sami, kdyby jim to jejich zdravotní stav dovoloval.

Hospodaření střediska: Osobní asistenční služba
Příjmy
v tis. Kč
Tržba od klientů
381
Podpora ZK – dostupnost
660
Podpora ZK – priority ZK
98
Dotace, dary – město a obce
160
Ostatní příjmy
Celkem příjmy
1 299
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výdaje
Mzdové včetně odvodů
Ostatní provozní výdaje

Celkem výdaje
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v tis. Kč
1144
187

1331
- 32

Služba očima dětí
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Středisko sociální podnikání
Služby střediska může využít kdokoliv bez ohledu na to, zda je klientem Charity,
na základě objednávky.
V roce 2018 jsme nabízeli tyto služby, které využilo celkem 168 klientů:
• půjčovnaní kompenzačních pomůcek
• přeprava osob charitními vozy
• kadeřnické služby
• pedikúra
• přeprava jídlonosičů (pro obce Rusava, Slavkov, Brusné a Chomýž)

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Úřední hodiny:
Adresa:
Kontaktní osoba:
Telefon:

středa 13:00 – 15:30
6. května 1071 (za oční optikou)
Iveta Kučerová, info@bystriceph.charita.cz
734 762 296, 573 378 296

Nabízíme k zapůjčení zdravotní a kompenzační pomůcky, které pomáhají lidem co nejdéle
setrvat v domácím prostředí. Podporují jejich návrat do běžného života a usnadňují také rodinným příslušníkům péči o své blízké. V roce 2018 si pomůcky zapůjčilo 84 klientů.
Půjčujeme:
• invalidní vozíky
• toaletní křesla
• chodítka (pevná, čtyřboká, krokovací, vysoká podpažní)
• nemocniční lůžka elektrická i mechanická
• další drobné věci jako je sedačka na vanu, schůdky k posteli, polohovací pomůcky.

V roce 2018 jsme získali finanční dar v hodnotě 60 458,- Kč z programu Výboru
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.
Byl využit k zakoupení 3 ks invalidních vozíků,
1 ks polohovacího elektrického lůžka s matrací
2 ks elektrické polohovací postele
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Přeprava osob charitními vozy
Adresa:
Vedoucí střediska:
Telefon:

6. května 1071 ( za oční optikou)
Markéta Bucková od 1. 4. 2019 Vladimíra Procházková
info@bystriceph.charita.cz
731 646 912

Kontaktní osoba pro objednávku: Eva Sovová
Telefon:
573 378 296
Přeprava je zajištěna běžným osobním vozem s možností převozu složeného invalidního
vozíku, při přepravě dětí s vlastní dětskou sedačkou. Přepravu je možné využít např. k lékařům, na úřad, poštu, hřbitov, k příbuzným, do kostela, na kulturní akci v Bystřici pod Hostýnem i mimo město. Přepravu nelze zajistit osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje přepravu
sanitním nebo jinak upraveným vozem, dále osobám zcela imobilním, v bezvědomí nebo
v ohrožení života, pod vlivem omamných látek.
Na přepravu osob je nutné předem uzavřít písemnou smlouvu. Přepravu do Denního
stacionáře pro seniory Chvalčov využilo 32 klientů. Celkem jsme ujeli 24 469 km. Ostatní přepravu využilo 43 osob. Jednalo se především o přepravu k lékaři, na poštu, obstarávání
osobních záležitostí nebo do klubu Aktivity v Denním stacionáři Chvalčov. Celkem jsme
ujeli 2 281 km.

Kadeřnické služby
Kontaktní osoba:
Telefon:

Irena Pavelcová, info@bystriceph.charita.cz
731 646 915, 573 378 296

Pedikúra
Kontaktní osoba:
Telefon:

Vladimíra Kociánová, info@bystriceph.charita.cz
731 646 920, 573 378 296

Úkony kadeřnické služby a pedikúry poskytujeme podle předchozí domluvy u nemobilních klientů v domácím prostředí nebo pro klienty DPS v místnosti pro kadeřnictví a pedikúru. Na adrese 6. května 1612 Bystřice pod Hostýnem – DPS v přízemí.
V roce 2018 bylo provedeno 199 úkonů pedikúry a kadeřnictví.

Přeprava jídlonosičů

(pro obce Rusava, Slavkov, Brusné a Chomýž)

Kontaktní osoba pro objednávku: Eva Sovová
Telefon:
573 378 296
Během roku 2018 byly jídlonosiče přepraveny 1765 krát. Službu celkem využilo
9 klientů.

16

Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
se v roce 2018 účastnila těchto charitativních činností:
Postní almužna
Vánoční balíčky pro děti na Ukrajinu

Postní almužna
Postní almužna je pastorační aktivitou farností, o jejímž konání rozhodla Česká biskupská konference v lednu 2010. Cílem této snahy je rozvíjet kontakt mezi Charitou a jednotlivými farními společenstvími, rozšiřovat schopnost farníků vnímat potřeby lidí ve svém okolí
a materiálně i duchovně podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc.
Finanční dary z Postní almužny jsou využívány na adresnou pomoc bližním v nouzi. Sám
dárce může svými preferencemi ovlivnit konkrétní určení jeho finančních prostředků. Své
projekty k podpoře navrhují i samy farnosti, kde byly finance získány. Regionálním koordinátorem akce je Charita Bystřice pod Hostýnem.
Jak probíhala sbírka v roce 2018?
Během Popeleční středy nebo 1. neděle postní 14. – 18. února 2018 si mohli věřící v kostele vyzvednout papírovou schránku „postničku“, kterou měli po celou postní dobu
ve svých domovech. Do schránky vkládali finanční prostředky, které ušetřili odříkáním si
během půstu. Schránka se tedy stala, podobně jako je adventní věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby.
Na Květnou neděli 25. března odevzdali „postničky“ ve svých kostelích. Farnost poté
předala finanční dary Charitě Bystřice pod Hostýnem, která se postará – po dohodě s farnostmi – o jejich rozdělení.
Z této sbírky jsme mohli, díky Vám, pomoci ve 28 akutních případech.
Ceníme si Vaší podpory charitního díla církve.
V roce 2018 se během Postní almužny vybralo celkem 49 848,- Kč.
Místo

Vybraná částka

Výtěžek

Bystřice pod Hostýnem

70

24 289,00

Bílavsko

32

7 385,00

Rajnochovice

23

6 195,00

Loukov

20

4 000,00

Vítonice

14

3 517,00

Rusava

5

2 332,00

Blazice

12

2 130,00
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Vánoční balíček - dárek dětem na Ukrajině
Arcidiecézní charita Olomouc podporuje na Ukrajině děti z dětských domovů a děti
z chudých rodin. Jedná se o děti, které jsou buď sirotky, nebo se o ně rodiče nemohou z nejrůznějších důvodů starat.
Projekt vánoční balíček vznikl v roce 2008.
Prostřednictvím Arcidiecézní charity Olomouc a Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem nabízíme možnost, jak udělat radost a pomoci konkrétním dětem.
Jedná se o jednorázové osobní obdarování, ze kterého nevyplývá žádný dlouhodobý závazek ani pro jednu ze stran. Dobrovolní zájemci obdrží informace o dárku pro konkrétní
dítě, kterému připraví vánoční balíček.
V pátek 30. listopadu 2018 jsem zavezla na Arcidiecezní charitu do Olomouce
25 balíčků, které byly v lednu předány dětem na Ukrajině.
Ty od nás - z Bystřice pod Hostýnem a okolních farností - udělaly radost ve městech
Kolomyja a Ternopil.
Vladimíra Procházková
koordinátorka sbírek
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DALŠÍ AKTIVITY OBLASTNÍ CHARITY
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

TKS výlet
Charita Bystřice pod Hostýnem každoročně pořádá výlet. Je to poděkování koledníkům
Tříkrálové sbírky. Tento rok byl na programu lanový park Tarzanie pro ty menší a zdatnější,
pro dospěláky lanovka na Pustevny s procházkou na Radhošť. Chtěla bych se s vámi podělit
o zážitky z výletu, které jsem se snažila poskládat při zpáteční cestě z povídání jedné z účastnic.
Takže popořádku. 8. května jsme na ranní mši svaté dostali od pana faráře Jana Hrudíka
požehnání na cestu. Jistě i díky němu začalo svítit sluníčko a vydrželo, až na malou odpolední přeháňku, až do našeho návratu. V 9:00 hodin jsme se rozdělili podle seznamu do dvou
autobusů, zkontrolovali, jestli někdo nechybí a vyjeli. Když autobusy dorazily do Trojanovic,
už tam bylo hodně lidí. Abychom se nemačkali nebo dlouho nečekali u překážek, dostala
každá skupinka časový rozvrh na lanový park a lanovku. Já jsem byla ve skupince, která
měla jít lozit na lana až odpoledne. Nejdřív jsem z toho byla smutná, ale aspoň jsem se měla
na co těšit a taky jsme šli na lanovku … Trochu jsem se bála, protože jsem jela poprvé, ale
paráááda. Víte, kolik je na lanovce celkem sedaček? 161. Každá je totiž očíslovaná a po 161
byla 1. Na Pustevnách je hodně hotelů a spousta stánků se sladkostmi a různými hračkami.
My jsme se posilnili ovocným pendrekem a došli po cestě až k velké soše pohanského boha
Radegasta. Tam jsme se vyfotili a před zpáteční cestou ještě snědli řízky, které nám maminka
dala na oběd. Potom chvilku pršelo, ale to jsme zrovna čekali na lanovku dolů. Někteří jeli na
koloběžkách, které se tam půjčují. Já jsem na to ještě malá. Konečně bylo 14:00 hodin a my
jsme přišli na řadu do lanového parku. Nejdřív si nás instruktor změřil, aby věděl, na jakou
můžeme trasu a dal nám výbavu s karabinami a helmu.
Pak nás naučil, jak se máme jistit, vysvětlil některé překážky a pustil na trať. Byla jsem na
zelené. Nejlepší byly přejezdy a dost těžká byla překážka, kde jsme museli přejít po písmenkách TARZANIE. Nejhorší bylo I. Zvládla jsem to. Pak jsme měli trochu strach, že přijdeme
pozdě k autobusům, protože se nám lezení protáhlo. Ale protože bylo hezky, všichni si užívali
atrakce a trampolíny a taky přišli pozdě. Nevadilo to, autobus čekal.
Děkuji za rozhovor,
Vladimíra Procházková

K práci patří i odpočinek
Letos jsme si zaměstnanecké benefity vybrali formou návštěvy divadla. Ve dvou skupinách jsme v červnu navštívili Městské divadlo Zlín a z programu zvolili muzikál Noc
na Karlštejně a adaptaci filmu Zamilovaný Shakespeare. Užili jsme si nejenom představení,
ale i společně strávený večer.
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Oslavy 25. výročí a Dne Charity
27. září je svátkem sv. Vincence z Pauly, francouzského kněze a jednoho ze zakladatelů
moderní evropské charity a péče o chudé. Všechny Charity si připomínají dílo tohoto patrona
a pořádají pro veřejnost prezentace svých služeb.
I naše Charita nabídla ve dnech kolem tohoto svátku již tradičně několik akcí. Letos byly
slavnostnější z důvodu 25 let trvání naší organizace.
Hned 21. září jsme využili slunečného počasí a na Masarykově náměstí nabídli bezplatnou kontrolu krevního tlaku a hladiny cukru v krvi s možnou konzultací zdravotní sestry.
Bezmála 100 kolemjdoucích, kteří této možnosti využili, se také seznámili s nabídkou péče
a pomoci našich 6 středisek. Díky rozhovorům jsme získali hodnocení i cenné informace.
Děkujeme za milá slova, podporu i možné výhrady, díky kterým můžeme služby zlepšit.
27. září proběhl v Denním stacionáři pro seniory ve Chvalčově Den otevřených dveří. Podle pozvánky mohli návštěvníci přímo v provozu získat informace o službě. Jsme
rádi, že této možnosti mnozí využili a vyzkoušeli si náš denní program, který přizpůsobujeme potřebám klienta. Odpoledne jsme den ukončili posezením s hosty a zastupiteli obce.
Při sladkém občerstvení se o dobrou náladu postarali žáci ZUŠ Bystřice pod Hostýnem, pod
vedením svých učitelek. Patří jim všem velký dík. Všem dětem i MgA. Magdě Čáslavové, Jarmile Koščakové a Zuzaně Outratové, které vystoupení připravily a děti hudebně doprovodily.
Při poslechu i společném zpěvu národních a lidových písní jsme příjemně ukončili den plný
vzájemné inspirace.
Důstojné zakončení oslav proběhlo v neděli 30. září. V kostele sv.Jiljí v Bystřici pod
Hostýnem sloužil Mši svatou P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc.
Byla obětována za živé a zemřelé klienty, pracovníky a dobrovolníky Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem.
Po jejím zakončení poděkoval ředitel Charity dlouholetým zaměstnancům, zakládajícím členům i dobrovolným spolupracovníkům za obětavou a namáhavou práci. Dále poděkoval za výbornou spolupráci a velkou finanční podporu představitelům města a okolních
obcí, za které přednesl milá slova o vzájemné spolupráci starosta Bystřice pod Hostýnem
Mgr. Zdeněk Pánek.

Do dalších let si tedy popřejme,
abychom mohli i nadále poskytovat kvalitní služby potřebným.
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Spolupráce s farnostmi
Pro Charitu Bystřice pod Hostýnem jsou farnosti Bystřice pod Hostýnem, Loukov, Rajnochovice, Vítonice, Bílavsko, Rusava a Blazice velikou oporou. Spolupracujeme na organizaci a uskutečňování Tříkrálové sbírky, Postní almužny i akci Vánoční balíčky na Ukrajinu.
Děkujeme za jejich schopnost vnímat potřeby lidí ve svém okolí. My potom můžeme z finančních sbírek podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Vážíme si také jejich vstřícnosti při
vyhlašování akcí i výjimečných sbírek, např. při živelných katastrofách.
Pravidelně každou středu navštěvuje Denní stacionář pro seniory P. Jan Hrudík z Bystřice
pod Hostýnem a P. Marek Výleta z Prusinovic. Klienti mají možnost se zúčastnit modlitby,
svátosti eucharistie, případně svátosti smíření anebo si jen s knězem popovídat.
Farnost Bystřice pod Hostýnem patři do holešovského děkanátu.
Nemůžeme opomenout ani svátek sv. Vincence de Paul, kdy slavíme Den Charity a účastníme se mše za živé a zemřelé pracovníky a klienty Charity.
Děkujeme všem kněžím za dobrou spolupráci.

Poutníci v Denním stacionáři
V úterý 22. 5. 2018 zavítali na stacionář ve Chvalčově poutníci. Byla to již 18. Pros Pěš
Pouť (prosebná pěší pouť). Snažili jsme se jim v rámci svých možností poskytnout zázemí,
aby si mohli odpočinout. Pohoštění v podobě perníkové buchty klienti s naší malou podporou upekli již v pondělí. Spolu s čajem nebo kávou snad posloužila k načerpání nových sil
a dokončení cesty z Podhradní Lhoty na svatý Hostýn. Kněží připravili krátkou májovou pobožnost. Zakladatelka poutě dobyla baterku svého obdivuhodného invalidního vozíku, který
zvládá veškerý terén. Přímo ze stacionáře proběhl telefonický vstup do živého vysílání radia
Proglas. V poledne se skupina 23 poutníků vydala do cíle, kde je čekala Cesta světla a mše
svatá. Atmosféru jistě vystihla jedna z účastnic poutě:
„Bylo to úžasné potkat se po roce s lidmi, kteří pouť absolvují se stejným úmyslem“.
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Tříkrálová sbírka 2019
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé
místní Charity, ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často
i v obcích o několika desítkách obyvatel.
Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným
koordinátorům, koledníkům i dárcům ji můžeme uspořádat.
Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární
pomoc do zahraničí.
Kdo koleduje?
Do ulic obcí a měst vychází několik kolednických skupinek (dobrovolníků).
Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být osoba starší 15 let vybavená
průkazem koledníka.

Příběh Tříkrálové sbírky 2019
Příběh začal už v listopadu. Pod záštitou Charity Česká republika jsem oslovila veřejnost
a z nových i dlouholetých dobrovolníků vypracovala seznam vedoucích skupinek. Každému
jsem přidělila trasu a vypsala průkaz s číslem. Potom přišly na řadu pokladničky, které se na
městském a obecních úřadech očíslovaly shodně s průkazem vedoucího a úředně zapečetily
pro kontrolu proti otevření neoprávněnou osobou. Letos jich bylo 66 kusů. Za pomoci dalších
dobrovolníků, mimochodem takových ochotných lidí včetně koledníků bylo přes 250, se na
faře v Bystřici pod Hostýnem nachystaly tašky pro skupinky. Do každé patří korunky a dárek
pro krále, instrukce a termíny koledování, letáčky s informacemi o využití sbírky a cukříky jako pozornost pro dárce. Během prosince jsem všechny tašky spolu s kostýmy, pokladničkami, průkazkami a posvěcenými křídami pro psaní požehnání K+M+B rozvezla všem
vedoucím. A pak už … děj se vůle Boží. Sbírka proběhla již po dvacáté. A díky té spoustě
promrzlých a promáčených dobrovolníků a všem dárcům se od 2. do 12. ledna v Bystřici pod
Hostýnem a okolních obcích vybralo neuvěřitelných 392.578,- korun. Peníze z opět úředně
rozpečetěných pokladniček jsem poslala na účet Charity Česká republika. Budou rozděleny
na poskytování pomoci Charitou Česká republika, Arcidiecézní charitou Olomouc a velká
část se vrátí k zabezpečení provozu Charity Bystřice pod Hostýnem. Konkrétně v letošním
roce to znamená, že každý, kdo se jakýmkoli způsobem podílel na této akci, pomohl sumou 230.000,- Kč středisku Charitní Domácí zdravotní péče. Tyto peníze pomohou nákupem
lineárního dávkovače léků a finančním zabezpečením provozu zdravotních sester k možnosti
poskytování domácí hospicové péče v našem regionu.
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Děkuji za všechny potřebné. Děkuji za spolupráci koledníkům, klubu Stonoška a turistickému oddílu Pawnee. Všichni obětovali svůj volný čas.
Děkuji farnostem Bílavsko, Rusava, Loukov, Rajnochovice, Blazice a Vítonice
za spolupráci při organizaci a také P. Janu Hrudíkovi za poskytnutí zázemí na faře v Bystřici
pod Hostýnem. Zaměstnancům městského a obecních úřadů a zaměstnancům České spořitelny děkuji za spolupráci při pečetění pokladniček a počítání výnosu sbírky.
Děkuji všem občanům, kteří přispěli na tuto dobročinnou sbírku a podpořili tím
naši práci – jestli už to bylo penězi nebo jen milým úsměvem a přijetím požehnání.
Vladimíra Procházková
koordinátorka sbírky

Výtěžek Tříkrálové sbírky pro rok 2019
Místo
Bystřice pod Hostýnem

Vybraná částka

Místo

Vybraná částka

122 022,- Chomýž

12 986,-

Chvalčov

36 977,- Brusné

12 255,-

Rychlov

24 315,- Hlinsko pod Hostýnem

11 256,-

Rusava

23 710,- Rajnochovice

11 249,-

Loukov

23 005,- Libosváry

10 420,-

Slavkov pod Hostýnem

16 399,- Mrlínek

8 833,-

Podhradní Lhota

15 868,- Bílavsko

7 030,-

Osíčko

15 795,- Blazice

6 475,-

Komárno

14 091,- Sovadina

6 075,-

Vítonice

13 817,- Celkem
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392 578 Kč

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2018
Sestavená podle §30 vyhl. 504/2002 v platném znění a to:
a) Název:
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem (do 31.12.2018)
IČO:
47930560
Sídlo:
ul. 6. května 1612, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Právní forma: 721 – Církevní organizace, typ Církevní právnická osoba
Poslání:
15000 – Neziskové instituce sloužící domácnostem
Hlavní činnost /nezisková/:
Charitativní: pořádání veřejných sbírek a dobročinných akcí, shromažďování finančních i jiných prostředků za účelem pomoci potřebným v ČR
i v zahraničí. Humanitární: koordinace a realizace pomoci v souvislosti
s katastrofami, živelnými pohromami a válečnými konflikty. Zdravotnická: zřizování a provozování zdravot. služeb a zařízení. Sociální: zřizování a provozování sociálních služeb a zařízení. Vzdělávací, preventivní
a výchovná: zřizování a provozování vzdělávacích, výchovných a preventivních služeb a zařízení. Duchovní: zajišťování služeb duchovní povahy a formace. Vytváření fondů na pomoc lidem v nouzi a zařízením
ACHO, které se ocitnou ve stavu ohrožení nebo krize. Dobrovolná: organizování dobrovolnických aktivit na pomoc lidem v nouzi a na podporu
a pomoc zařízením ACHO. Doplňková činnost: činnost za účelem dosažení zisku, osvěta a propagace charitního díla, činnost kulturní, společenská, zájmová, aktivity volného času.
Statutární orgán:
Ředitel Ing. Pavel Pilmajer od 1. 12. 1998
Organizační složky nebyly zřízeny.
b) Zřizovatel:

Arcibiskup Olomoucký, Wurmova 562/9 77900 Olomouc,
číslo registrace 8/1-02-729/1996, datum evidence 30. 10. 1996
c) Účetní období: kalendářní rok
Použité účetní metody:
Účetní jednotka účtuje v systému podvojného účetnictví v souladu
s ustanoveními vyhl. 504/2002 Sb. V platném znění. Účetní záznamy
jsou zpracovávány pomocí ekonomického systému firmy H&M Datasoft Brno, výstupy v písemné formě jsou uloženy v sídle firmy. Způsoby
oceňování jsou stanoveny v souladu s vyhláškou, s tím, že dlouhodobý
majetek se odepisuje rovnoměrně, drobný hmotný majetek, jehož pořizovací hodnota je do 5 000,- se zařadí do provozních režií, drobný hmotný
majetek, jehož pořizovací cena je od 5 000,- Kč do 20 000,-Kč se odepisuje při zařazení, drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena je od
20 000,- Kč do 40 000,- Kč se odepisuje rovnoměrně měsíčně po dobu

24

d)

e)

f)
g)

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

Splatný

Uhrazen

Sociální zabezpečení

256 731,- Kč

21. 1. 2019

14. 1. 2019

Zdravotní pojištění

110 039,- Kč

21. 1. 2019

14. 1. 2019

91 069,- Kč

21. 1. 2019

14. 1. 2019

Záloha na DPFO
Celkem

h)
i)
j)
k)
l)

457 839,- Kč

Účetní jednotka neeviduje akcie nebo podíly. V rozvaze je evidováno
vlastní jmění v hodnotě 1 617 tis. Kč.
Neexistují žádné majetkové cenné papíry, dluhopisy nebo podobná práva
v držení účetní jednotky.
V daném období nevznikly žádné dluhy s dobou splatnosti delší než 5 let.
Dále nejsou evidovány žádné dluhy kryté zárukou.
Neexistují žádné závazky neevidované v rozvaze.
Výsledek hospodaření v členění podle hlavní a ostatních činností:
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Protože účetní jednotka je oprávněna poskytovat zdravotní služby, je povinna ve smyslu ZDP,
§ 18a odst. 5 zdaňovat veškeré příjmy s výjimkou investičních dotací.
m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců:
Osobní náklady v členění podle výkazu zisku a ztrát:

29
v tis. Kč

Mzdové náklady

8 355

Zákonné sociální pojištění

2 775

Ostatní sociální pojištění

0

Zákonné sociální náklady

315

Ostatní sociální náklady

18

Celkem

11 463

Jeden zaměstnanec (ředitel) je statutárním orgánem účetní jednotky.
n) Ředitel je zaměstnán v řádném pracovním poměru a od 9/2018 ve služebním poměru. Funkce statutárního orgánu vykonává bez nároku na odměnu a jako funkční požitek má k dispozici služební auto i k soukromému použití. Tuto skutečnost řádně přidaňuje a celková hodnota
tohoto příjmu činí 21 480,- Kč za rok. Jiné odměny nebo funkční požitky nebyly stanoveny.
o) Nejsou evidovány žádné účasti rodinných příslušníků statutárního orgánu v osobách, se
kterými uzavřela účetní jednotka obchodní nebo jiné smluvní vztahy.
p) Účetní jednotka neposkytla žádnou zálohu ani úvěr statutárnímu orgánu.
q) Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsobem oceňování finančního majetku.
r) Základ daně byl zjištěn v souladu se zákonem o dani z příjmů. Vypočtený základ daně byl
vykázán ve výši -104 tis Kč. Protože účetní jednotka provozuje zdravotnické zařízení, byl
tento hospodářský výsledek vykázán celý ke zdanění.
s) Účetní jednotka nemá daňovou povinnost.
t) Veškeré informace vyplývají přímo z výkazů účetní závěrky pro upřesnění uvádíme rozpis
vyřazeného majetku:

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

231 000

Přijaté příspěvky od jiných organizací

121 458

Přijaté příspěvky od jednotlivců

2 610

Přijaté příspěvky celkem

355 068

Provozní dotace ZK – priority ZK

945 000

Provozní dotace ZK – zajištění dostupnosti

6 590 000

Provozní dotace od obcí Bystřice pod Host.

1 100 000

Chvalčov

120 000

Rusava

5 000

Slavkov pod Host.

10 000

Provozní dotace celkem

8 770 000

Účetní jednotka eviduje přijaté prostředky určené k poskytnutí třetím osobám (na účtu 911)
a to:
Příjem
Postní almužna 2018

49 848

Poskytnutí prostředků v roce 2018
Čerpání Postní almužny 2017
- přímá pomoc

23 695

Zůstatek k poskytnutí

0

Čerpání Postní almužny 2018
- přímá pomoc

29 117

Zůstatek k poskytnutí

20 731

v) veřejné sbírky – nebyly uspořádány.
w) Hospodářský výsledek minulého účetního období tj. ztráta ve výši 15 tis. Kč, byl převeden
do nerozděleného zisku a neuhrazených ztrát minulých let.
V Bystřici pod Hostýnem
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Poděkování
Charita Bystřice pod Hostýnem tímto děkuje za dobrou spolupráci a finanční i jinou
podporu naší činnosti těmto úřadům, organizacím, podnikatelům:
Zlínskému kraji
Městskému úřadu v Bystřici pod Hostýnem
Obecnímu úřadu ve Chvalčově
Obecnímu úřadu na Rusavě
Obecnímu úřadu ve Vítonicích
Obecnímu úřadu v Loukově
Obecnímu úřadu v Blazicích
Obecnímu úřadu v Podhradní Lhotě
Obecnímu úřadu v Rajnochovicích
Obecnímu úřadu v Osíčku
Obecnímu úřadu v Brusném
Obecnímu úřadu v Slavkově pod Hostýnem
Obecnímu úřadu v Komárně
Obecnímu úřadu v Mrlínku
Obecnímu úřadu v Martinicích
Arcidiecézní charitě Olomouc
Autoškole – Břetislav Darebníček
Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové
Českomoravské reklamní agentuře – KOMPAKT spol. s r.o.

Den otevřených
dveří v DSS

Tříkrálový
výlet také všem ostatním dárcům za příspěvky, které jsme na naši činnost v roce
Děkujeme
v2018
Tarzánii
obdrželi.
Zvláště děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří nám pomáhali při přípravě a realizaci „Tříkrálové sbírky“.
Za spolupráci na této akci i při dalších finančních sbírkách děkujeme:
farním úřadům v Bystřici pod Hostýnem, Vítonicích, Rusavě, Bílavsku, Rajnochovicích,
Blazicích a Loukově, zaměstnancům Městského úřadu v Bystřici pod Hostýnem a obecních
úřadů ve všech jednotlivých obcích regionu, zaměstnancům České spořitelny, koledníkům,
klubu Stonoška a turistickému oddílu Pawnee.
Děkujeme také všem členům Charitní rady 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.
Školení
Tato Vaše podpora a Váš zájem o naši práci nám umožňuje pomáhat lidem v nouzi
– proti bolesti zad
a šířit dobro mezi lidmi.
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Pečení vánočního
cukroví

Přehlídka
a ochutnávka cukroví

Vánoční koncert
dětí ZŠ Chvalčov

„Zestárnout, neznamená přestat se bavit!“

Sídlo organizace: Charita Bystřice pod Hostýnem
6. května 1612
768 61 Bystřice p. Hostýnem
http: www.bystriceph.charita.cz
IČ: 47930560
č. účtu: 1481065319/0800

Charita Bystřice pod Hostýnem
poskytuje tyto služby:
Charitní ošetřovatelská služba
domácí zdravotní péče:
Kontakt:
6. května 1612,
Bystřice pod Hostýnem
kancelář
tel. 573 381 437
vrchní sestra
tel. 731 646 910
Charitní pečovatelská služba:
Kontakt:
6. května 1071,
Bystřice pod Hostýnem
kancelář
tel. 573 378 296
vedoucí CHPS tel. 775 635 014
Osobní asistenční služba:
Kontakt:
6. května 1071,
Bystřice pod Hostýnem
kancelář
tel. 573 378 296
vedoucí OA
tel. 775 635 018
Denní stacionář pro seniory:
Kontakt:
Školní 789, Chvalčov
provoz
tel. 573 332 683
vedoucí DSS tel. 777 763 784

