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Úvodní slovo ředitele
Vážení přátelé,
předkládáme Vám Výroční zprávu Charity Bystřice pod Hostýnem za rok 2019 ve složitém
období roku 2020, které je poznamenané opatřeními souvisejícími s koronavirovou epidemií,
která od začátku roku zasáhla celý svět.
Ještě před vyhlášením nouzového stavu v souvislosti s onemocněním Covid-19 v březnu
2020 přijala bystřická Charita, která zajišťuje své služby nejvíce ohrožené skupině obyvatel –
seniorům a osobám se zdravotním postižením, taková krizová a bezpečnostní opatření, která
by co nejvíce zajistila ochranu zdraví klientů i svých zaměstnanců.
Toho bychom nedosáhli v období, kdy stát nebyl schopen zajistit ochranné prostředky pro
zaměstnance zdravotních a sociálních služeb, bez obětavé pomoci bystřické Lékárny Salvia, která
nám zajistila jednorázové roušky, firmy Moldex-Metric z Ústí nad Orlicí, která nám dodala respirátory FFP2, Hartmann – Rico a.s. z Veverské Bítýšky, která nám zajistila jednorázové rukavice,
Arcidiecézní charity Olomouc, která nakoupila tisícilitrová balení dezinfekce AntiCovid a zajistila jejich distribuci v menších baleních do jednotlivých charit. Všem těmto firmám patří velké
poděkování za jejich vstřícnost, snahu pomoci a dodání nedostatkového zboží za původní ceny.
První dny čekání a chaotických zpráv o zásobení ochrannými pomůckami, které „jsou
stále na cestě“, jsme zvládli překonat také jen díky svépomocně vyrobeným látkovým rouškám
od našich pracovnic paní Žůrkové a Procházkové a následně díky pomoci a darovaným ušitým rouškám od děvčat z Klubu StonoŠka a od paní Rabbové, Uhříkové, Janečkové i dalších
nejmenovaných dobrovolnic. Velmi nám také pomohly ochranné štíty na obličej, které nám
daroval MUDr. Jan Vejrosta a jeho dcera Kateřina, která je s pomocí 3D tiskárny vyrobila.
V dalších týdnech již bylo zajištěno bezchybné a pravidelné zásobování ochrannými pomůckami v dostatečném počtu, které organizoval Zlínský kraj. Děkujeme i za tuto spolupráci.
Poděkování patří také firmám Škoda auto a.s. a HoppyGo, které nám bezplatně zapůjčily
novou Škodu Octávia, kterou jsme využívali především na rychlý převoz těchto ochranných
a dezinfekčních prostředků z centrálních skladů v Olomouci a Otrokovicích a také na rozvoz
potravinové pomoci, nákupů a léků potřebným v našem regionu.
Pro seniory nad 70 let, kterým nebylo doporučeno vycházet po dobu nouzového stavu
ze svých domovů, jsme zavedli ve spolupráci s Potravinami Majtán možnost nákupů s dovozem do domu zdarma.
Na závěr patří největší poděkování vedoucím našich služeb paní Fürstové, Prejzkové
a Sovové za zvládnutí provozu a organizace práce i při nepřítomnosti až 10 pracovnic z důvodu nemoci nebo ošetřování dětí. Obrovské díky si ale zasluhují především pečovatelky
a sestry, které i v oslabeném počtu a pouze s provizorními ochrannými prostředky, které chrání
především naše klienty, ale ne pracovníky samotné, každý den včetně sobot, nedělí a svátků
zajišťovaly a i nyní zajišťují nutnou péči našim klientům. Velmi si vaší obětavé práce vážíme.
Pavel Pilmajer
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Základní údaje o organizaci
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 město 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):

Datová schránka:
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
jbb2rbu
info@bystriceph.charita.cz
www.bystriceph.charita.cz
573 381 437
47930560
Česká spořitelna a.s.
1481065319/0800
ředitel Ing. Pavel Pilmajer

3

Domácí zdravotní péče
Adresa:
Telefon:
Vrchní sestra:

ul. 6.května 1612,768 61 Bystřice pod Hostýnem
573 381 437, služba po 14:00 hod - 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 Bílavsko, Rychlov, Sovadina, Hlinsko pod Hostýnem a v obcích Brusné, Blazice, Chomýž, Chvalčov, Komárno, Loukov, Libosváry, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota,
Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice.
Projekt Domácí zdravotní péče realizuje 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 zajišťuje 5 zdravotních sester s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu metodou ošetřovatelského procesu, který je základem individualizované
kvalitní ošetřovatelské péče. Poskytujeme také hospicovou péči v terminálním stádiu pacienta.
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 2019 provedeno 10941 návštěv v domácnostech u 337 klientů.
Z celkového počtu klientů bylo 103 mužů a 234 žen.
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
• ošetření pacientů v terminálním stádiu
• edukace klientů a rodinných příslušníků
Máme uzavřeny smlouvy a ošetřujeme klienty těchto zdravotních pojišťoven:
• Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
• Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
• Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
• Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
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Pomoc z Tříkrálové sbírky
Děkujeme všem koledníkům i dárcům, díky kterým jsme z vybrané částky použili
230.000,- Kč k zakoupení lineárního dávkovače potřebného k přesnějšímu podání léků a dále
jsme mohli finančně zabezpečit provoz zdravotních sester našeho střediska v tomto roce.
Služba střediska byla poskytována i díky finanční podpoře obcí Chvalčov, Loukov,
Blazice, Slavkov pod Hostýnem, Mrlínek, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Osíčko, Komárno, Vítonice, Brusné. Děkujeme
Marcela Fürstová

Hospodaření střediska: Charitní ošetřovatelská služba – domácí zdravotní péče
Příjmy

v tis. Kč

Tržba od klientů
Tržby od zdravotních pojišťoven

v tis. Kč

0

Mzdové včetně odvodů

2 037

2 114

Ostatní provozní výdaje

549

Podpora ZK – dostupnost

0

Podpora ZK – priority ZK

0

Dotace, dary – město a obce

158

Ostatní příjmy

264

Celkem příjmy

Výdaje

2 536

Celkem výdaje

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

2 586
-50

Prezentace střediska na Masarykově náměstí.
Tradičně jsme nabídli kolemjdoucím možnost změření krevního tlaku.
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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 (8-15 hod.)
info@bystriceph.charita.cz
Markéta Bucková, od 1. 8. 2019 Iva Prejzková, DiS
Iva.prejzkova@bystriceph.charita.cz

Telefon:
e-mail:
Vedoucí střediska:

Počet pracovníků v roce 2018: 17 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,…)
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.

V roce 2019 využilo službu 162 klientů.
61 % klientů jsme navštěvovali přímo v Bystřici pod Hostýnem, za zbytkem klientů jsme
vyjížděli do okolních obcí.
Našich osm aut najelo 81 137 km.
Z toho 14 791 km na rozvoz obědů a 64 526 km na návštěvy spojené především s podáním jídla, hygienou, koupelemi, úklidy, nákupy a pochůzkami.
Pracovnice rozvezly 10965 obědů.
Na úkony typu podání jídla, hygiena, koupele, nákupy a pochůzky jsme spotřebovali:
13 258 hod. tj. denně průměrně 36 hod. Při rozvozu obědů to bylo: 2220 hod.
Celkem naše pracovnice odpracovaly 22 083 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

7

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
Charitní pečovatelská služba prošla během roku 2019 řadou změn, převážně personálních.
V lednu nastoupila nová sociální pracovnice Mgr. Lenka Žůrková, která ve spolupráci se
sociální pracovnicí Bc. Angelou Mikšánkovou, pokračovala v novém nastavení individuálního plánování s klienty služby.
Po řadě let se se službou rozloučila vedoucí Markéta Bucková a v srpnu ji vystřídala Iva
Prejzková, DiS.. V říjnu a v prosinci posílily náš tým další dvě pečovatelky.
Zvyšování kvality
V rámci povinného vzdělávání jsme v našich prostorách uskutečnili dva semináře.
První s názvem Individuální plánování v terénních sociálních službách, vedený lektorkou
Mgr. Miloslavou Šotolovou, byl velice přínosný pro práci s klienty služby, které se
sociální pracovnice s pečovatelkami intenzivně věnují. Druhým společným školením
byl workshop zaměřený na výživu člověka v době nemoci a ve stáří, který vedla lektorka
Bc. Martina Brázdová.
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Další hodiny vzdělávání již neproběhly společně. Pracovnice měly možnost vybrat
si z řady nabízených školení a kurzů nebo navštívit a poznat jinou sociální službu v rámci
stáže. Z nabízených školení tak absolvovaly např. školení s názvem Úzkost a jak ji zvládat;
Prevence vyhoření; Relaxační techniky.
Dvě pracovnice navštívily v rámci stáže Domov seniorů Hranice – pečovatelskou službu
a čtyři pracovnice Charitu Nový Hrozenkov, jejich Charitní pečovatelskou službu. Vzhledem
k tomu, že šlo o stejné služby jako je ta naše, tedy pečovatelskou službu, mohly pracovnice
srovnávat způsoby práce s tou naší a přivezly si řadu podnětů a poznatků.
Jedna pracovnice navštívila Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí.
Několik pracovnic absolvovalo adaptační kurz, který pravidelně pořádá Arcidiecézní
Charita Olomouc pro nové pracovníky Charit Olomouckého a Zlínského kraje na Hostýně.
Tento třídenní kurz mimo jiné seznamuje nové pracovníky s Kodexem Charity České republiky a umožňuje pracovníkům z různých Charit se navzájem poznat.
K práci patří i odpočinek
V parných letních dnech jsme rádi přijali pozvání na odpočinek a společně strávili odpoledne na bowlingu. Aktivně a při ochlazujícím občerstvení jsme využili jeden z benefitů,
který můžeme při naší práci čerpat.
Kolektiv pracovníků
Poděkování
Děkujeme všem našim klientům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se na nás s důvěrou obrací a naše pečovatelská služba jim poskytuje péči a podporu.
Věříme, že i do budoucna budou s naší službou spokojení.
Současně s hlavním donátorem, kterým je Zlínský kraj, děkujeme městu Bystřice pod
Hostýnem a obcím Chvalčov a Rusava za finanční podporu naší služby.
Ze své pozice vedoucí děkuji celému pracovnímu týmu pečovatelské služby, který se
stará o to, aby byli naši klienti spokojení. Vzhledem k personálním změnám, které ve službě
během roku probíhaly, bylo toto období pro všechny pracovnice velice náročné a ony dokázaly, že jsou skvělý tým, který je semknutý a zvládne překonat řadu překážek. Každé pracovnici
děkuji za vstřícné přijetí a podporu, kterou mi daly, díky čemuž se po několika měsících
ve službě cítím „jako doma“.
Práce na pozici pečovatelky je velice náročná, jak po fyzické, tak psychické stránce, málokdo si uvědomuje, co všechno musí zvládnout a já si nesmírně vážím jejich postoje k tomuto
povolání, empatickému přístupu ke klientům a energii, kterou do práce vkládají.
Děkuji Jaromíru Volkovi za ochotu při péči o naše PC a elektronické zařízení.
Od 1. 9. 2005 byla vedoucí Pečovatelské služby p. Markéta Bucková. Tímto jí děkujeme
za vedení služby a za odpracované roky v naší organizaci.
Iva Prejzková
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Hospodaření střediska: Charitní pečovatelská služba
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

v tis. Kč

Tržba od klientů

1 931

Mzdové včetně odvodů

7 040

Podpora ZK – dostupnost

5 211

Ostatní provozní výdaje

1 538

Podpora ZK – priority ZK

822

Dotace, dary – město a obce

565

Celkem výdaje

8 578

Ostatní příjmy
Celkem příjmy

13
8 542

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-36
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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
Irena Svačinová
irena.svacinova@bystriceph.charita.cz
Počet pracovníků:
8 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 2019 službu zajišťovalo 8 asistentek.
Během roku jsme asistenci poskytli 23 klientům z Bystřice pod Hostýnem, Rychlova,
Chvalčova, Loukova, Blazic, Vítonic, Hlinska pod Hostýnem a Třebětic u Holešova.
Činnostmi pro klienty strávily asistentky celkem 3216 hodin. Do času je započítávána
přímá práce, přesun ke klientovi a zpět, příprava asistentky na službu.
Nejčastěji byla využívána pomoc při úkonu hygieny, při přípravě stravy, v činnostech
souvisejících se zajištěním chodu domácnosti, doprovodech všude tam, kam by si naši klienti
došli či dojeli sami, kdyby jim to jejich zdravotní stav dovoloval.
Osobní asistenční služba je poskytována klientům díky finanční pomoci Zlínského kraje,
města Bystřice pod Hostýnem a obce Chvalčov
Irena Svačinová
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Hospodaření střediska: Osobní asistenční služba
Příjmy
v tis. Kč
Tržba od klientů
399
Podpora ZK – dostupnost
749
Podpora ZK – priority ZK
128
Dotace, dary – město a obce
305
Ostatní příjmy
2
Celkem příjmy
1 583
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výdaje
Mzdové včetně odvodů
Ostatní provozní výdaje

Celkem výdaje

v tis. Kč
1 406
237

1 643
-60

Asistentka pomáhá při každodenních činnostech, jako je např. příprava oběda.
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Je štěstí poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí.“
Johann Wolfgang von Goethe

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

Denní kapacita zařízení:
Počet klientů v roce 2019:
Další informace

Chvalčov, ul. Školní 798
573 332 683, 777 763 780
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
Služba je výjimečně určena také osobám mladším 65 let,
které dosáhly věku pro přiznání starobního důchodu, pokud
souhlasí s programem zařízení, který neodpovídá jejich věkové skupině.
10 klientů
33
internetové stránky Charity Bystřice pod Hostýnem
www.bystriceph.charita.cz

Charitní Denní stacionář poskytuje ambulantní služby seniorům, kteří přes den z různých
důvodů nemohou nebo nechtějí zůstávat doma a přejí si pobývat ve společnosti svých vrstevníků.
Nabízíme:
• prostorné, bezbariérové a hlavně rodinné prostředí stacionáře
• příjemně strávenou část dne mezi svými vrstevníky
• ulehčení pečujícím rodinám, kterým umožňujeme částečné zachování životního stylu
(čas na práci i odpočinek).
Pro klienty připravujeme v pracovní dny dopolední aktivizační programy.
Do těchto programů pravidelně zařazujeme:
• lehké cvičení a protahování, masírování (bazální stimulace)
• pracovní činnosti, které podporují nácvik sebeobsluhy (chůze s kompenzačními pomůckami,
vstávání a usedání), procvičení jemné motoriky (kreslení, stříhání, přebírání, psaní) a duševních schopností seniora (trénink paměti a slovní zásobu, matematické dovednosti apod.).
• oddechové činnosti (poslech hudby a zpěv, sledování televize a DVD, četba tisku, předčítání
knih, luštění křížovek a vědomostních kvízů, společenské hry, odpočinek v relaxačním křesle nebo na lůžku, procházky)
• různé kulturní a vzdělávací akce (besedy, vystoupení)
• každé úterý dopoledne klub ,,AKTIVITY“ ve stacionáři, na který zveme i širší seniorskou
veřejnost
• pro věřící spoluobčany návštěvy kněze nebo pastora
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Klienti při pobytu v DSS střídají aktivizační činnosti s odpočinkem na lůžku nebo v křeslech.
Za teplého počasí využívají terasu, jak k dopoledním činnostem, tak k odpolednímu posezení při kávě.
Naše zařízení zajištuje poskytnutí stravy dle výběru a dohody (snídaně, oběd, svačina),
nebo je možné stravování klienta z vlastních zdrojů. Samozřejmostí je zajištění pitného režimu, možnost koupele v bezbariérovém sprchovém koutě, bezplatné poskytnutí základního
sociálního poradenství.
Návštěvnost klientů v roce 2019 činila v průměru 72 % kapacity zařízení.
Průměrný věk klientů stacionáře byl 83 let.
Pokud dopravu do stacionáře nemůže zajistit rodina, lze dohodnout dopravu charitním
vozidlem se střediskem Sociálního podnikání na 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 2019:
Nový rok jsme začali v cestovatelském stylu. Začátkem ledna nás navštívil a o svoje
zkušenosti s pobytem ve Vietnamu se podělil šéfredaktor časopisu Příroda Marek Telička.
A proto, že se nám tento bezpečný způsob poznávání světa zalíbil, věnovali jsme mu pravidelně každé první úterý v měsíci.
Za celý rok jsme stihli „obejít“ velký kus světa - postupně jsme se za pomoci prezentace
fotografií podívali do Turecka s Mgr. Pavlem Malénkem, úspěšnou návštěvu několikrát zopakoval Marek Telička a zavedl nás na exotické ostrovy Nová Guinea a Borneo. Naše kolegyně
Helena Seifertová se s námi podělila o zážitky z Poutě k Matce Boží do poské Čenstochové.
Martina Kulichová, Naďa Mlčáková a Angela Mikšánková si připravily prezentace z letních
dovolených u moře. Povídání na téma „Cestování a aktivity bez omezení věkem“ plné překvapení a ukázek různých způsobů aktivit nejen pro seniory, vedla Marie Pospíšilová.
V lednu k nám přijeli žáci ZUŠ Bystřice pod Hostýnem pod vedením MgA. Magdy
Čáslavové s vystoupením na téma taneční hudba.
V únoru přijal naše pozvání do kavárničky klubu Aktivity Ing. Josef Dostál z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc. V prezentaci představil historii a základní informace
o Arcibiskupských lesích, ale především hlavní téma – Kůrovec a boj s tímto škůdcem.
V květnu jsme oslavili Den matek – vystoupením dětí ze ZŠ Chvalčov pod vedením Mgr.
Aleny Konečné. Poskytli jsme zázemí a podporu poutníkům z Prosebné pěší pouti z Podhradní Lhoty na sv. Hostýn.
Na přání klientů jsme uskutečnili výlet na sv. Hostýn, kde nám náladu nezkazilo ani
deštivé počasí.
Koncem září se konal u příležitosti každoročního připomenutí Dne Charity Den otevřených dveří v Denním stacionáři pro seniory ve Chvalčově. Vystoupily a příjemné odpoledne
obohatily děti z Malé Rusavy pod vedením Magdy Müllerové.
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Vystoupení souboru Malá Rusava.
V říjnu jsme uspořádali ve spolupráci s Městskou policií Bystřice pod Hostýnem přednášku zaměřenou na bezpečnost seniorů. O prevenci, nebezpečí i formách ochrany povídala
a na otázky odpovídala Barbora Kociánová.
Během celého roku jsme nezapomínali procvičovat jemnou motoriku ve Výtvarném
atelieru. Výrobky posloužily nejenom jako dekorace ke každému ročnímu období. V Dopolední kavárničce zase nezahálela paměť a slovní zásoba při povídání, vzpomínání, zpívání
i plnění úkolů, her a kvízů.
Na konci roku, kdy na dveře tiše zaklepal advent, navštívil stacionář P. Petr Dolák, farář
z Prusinovic. Společně jsme si připomenuli význam Vánoc a popovídali o tomto období klidu
a rozjímání.
V prosinci se ve stacionáři konalo Vánoční posezení. Vystoupily děti ze ZŠ Chvalčov
pod vedením Mgr. Aleny Konečné a navodily tu správnou atmosféru. Ochutnali a vyhodnotili
jsme „Nej - linecké cukroví“ a zapívali si koledy. Pohodově strávené dopoledne jsme ukončili
vzájemným přáním všeho dobrého, se kterým přišel starosta obce Chvalčov Ing. Antonín Stodůlka, místostarosta obce Ing. Jan Chlápek a ředitel Charity Bystřice p/H Ing. Pavel Pilmajer.

Přípravy na besídku a společné zdobení stromečku.
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Na tomto místě bychom chtěli vyjádřit poděkování:
• P. Janu Hrudíkovi a kaplanovi Michalovi Zahálkovi za pravidelnou středeční duchovní službu
• starostovi obce Chvalčov panu Ing. Antonínu Stodůlkovi, místostarostovi obce Ing. Janu
Chlápkovi za zájem a za podporu
• řediteli ZŠ Chvalčov panu Mgr. Zdeňku Hnilovi a Mgr. Aleně Konečné a žákům ZŠ Chvalčov za spolupráci
• Marii Pospíšilové, Barboře Kociánové, P. Petru Dolákovi, Mgr. Pavlu Malénkovi, Ing. Josefu Dostálovi, Marku Teličkovi a kolegyním za obětavou přípravu besed pro stacionář
• MgA. Čáslavové, Zuzaně Outratové a žákům ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem za hudební produkce
• panu Kamilu Kotasovi za údržbu a pomoc při běžných opravách objektu
• redakci chvalčovského a bystřického zpravodaje
Zástupce vedoucí stacionáře děkuje pracovnici paní Vladimíře Procházkové za kreativitu
a nezištnou přípravu programů klubu AKTIVITY a jeho propagaci, jako i všem pracovnicím za jejich obětavou práci pro naše klienty.
Bc. Angela Mikšánková, DiS
Služby Denního stacionáře jsme v tomto roce poskytovali díky finanční pomoci
MPSV, Zlínského kraje, Města Bystřice pod Hostýnem a obce Chvalčov.

Hospodaření střediska: Denní stacionář pro seniory ve Chvalčově
Příjmy
Tržba od klientů

v tis. Kč

Mzdové včetně odvodů

1 927

Ostatní provozní výdaje

424

Podpora ZK – dostupnost

1 660
161

Dotace, dary – město a obce

141

Celkem příjmy

v tis. Kč

437

Podpora ZK – priority ZK
Ostatní příjmy

Výdaje

64
2 463

Celkem výdaje

2 351

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

112

Masážní kroužky Aku Ring nebo overbally napomáhají k procvičení motoriky.
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Středisko sociální podnikání
Služby střediska může využít kdokoliv bez ohledu na to, zda je klientem Charity,
na základě objednávky.
Následujících služeb využilo v roce 2019 celkem 200 osob:

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

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

Nabízíme k zapůjčení kompenzační pomůcky, které mohou zlepšit kvalitu života seniorům,
zdravotně postiženým a lidem po úrazu. Pomůcky napomáhají klientům v sebeobsluze, a tak
jim umožní co nejdéle setrvat v domácím prostředí. Podporují návrat do běžného života nebo
usnadňují rodinným příslušníkům péči o své blízké.
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 2019 si pomůcky zapůjčilo 88 osob.

• 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 jako doplňkovou službu našim klientům,
ale i osobám, které se ze zdravotních důvodů nemohou za službou dopravit. Po předchozí
domluvě u nemobilních klientů v domácím prostředí nebo pro klienty DPS v místnosti pro
kadeřnictví a pedikúru.
V roce 2019 bylo provedeno 173 úkonů pedikúry a kadeřnictví a ujeto 873km.
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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
Přepravu zajišťujeme běžným osobním vozem s možností převozu složeného invalidního
vozíku, při přepravě dětí je nutná vlastní dětská sedačka.
Přepravu nezajišťujeme osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje přepravu sanitním nebo
jinak upraveným vozem, dále osobám zcela imobilním, pod vlivem omamných látek, v bezvědomí nebo v ohrožení života.
Na přepravu osob je nutné předem uzavřít písemnou smlouvu.
Přepravu lze využít jednorázově nebo opakovaně k lékaři, na poštu, při obstarávání
osobních záležitostí, jako doplňkovou službu při poskytování Osobní asistenční služby nebo
do klubu Aktivity v Denním stacionáři Chvalčov.
Klientům Denního stacionáře pro seniory Chvalčov slouží tato služba k pravidelným
přesunům z domova a zpět.
Za rok 2019
Službu využilo 42 osob a 26 klientů DSS, se kterými jsme celkem ujeli 42 287 km.
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Sbírky
Charita Bystřice pod Hostýnem se zapojuje do charitativních a dobročinných akcí, které
pomáhají v akutních případech nebo „jen“ rozdávají radost u nás i v zahraničí.

• Tříkrálová sbírka
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika.
Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé
místní Charity, ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.
Úspěch celé sbírky tedy závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často
i v obcích o několika desítkách obyvatel.
Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným
koordinátorům, koledníkům i dárcům ji můžeme uspořádat.
Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární
pomoc do zahraničí.
Kdo koleduje?
Do ulic obcí a měst vychází několik kolednických skupinek (dobrovolníků).
Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být osoba starší 15 let vybavená
průkazem koledníka.

Tříkrálová sbírka v roce 2020
Letos slaví celorepubliková Tříkrálová sbírka 20. narozeniny.
Výsledek koledování v Bystřici pod Hostýnem, okolních obcích a na Sv. Hostýně i ochota všech dobrovolníků se dá považovat za velký dar. Všichni, kdo otevřeli dveře a přispěli,
přijali požehnání nebo obětovali svůj volný čas, aby mohli roznášet poselství a vybírat příspěvky, se na něm podíleli.
67 skupinkám = 247 koledníkům se podařilo vybrat do pokladniček částku 426.084,- Kč.
Na co tyto peníze využijeme?
• Na nákup auta pro středisko Domácí zdravotní péče, které je potřebné k zajištění vyšší
dojezdové spolehlivosti této služby.
• Na dovybavení prostor Denního stacionáře pro seniory ve Chvalčově zakoupením křesel
a židlí, odpovídajících potřebám našich klientů.
• Poskytneme finanční prostředky Matici svatohostýnské na úpravy v Poutních domech
na Hostýně pro zvýšení bezpečnosti pohybu pro tělesně postižené.
• Na projekty u nás i v zahraničí v rámci humanitární pomoci i pro případy humanitárních
katastrof Charity ČR.
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Za sebe musím poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhali chystat na faře tašky
pro koledníky, samozřejmě všem koledníkům a jejich ochotným rodičům, i těm, kteří nám
vyprosili příznivé počasí.
Ti všichni přišli, přijeli, pomohli, zařídili, řešili na poslední chvíli a navíc s úsměvem... .
Díky nim a jejich přístupu se mi tato pro mnohé opravdu velmi užitečná akce lépe organizuje.
Děkuji P. Michalu Zahálkovi, kaplanovi bystřické farnosti, že nám požehnal a povzbudil nás.
Také P. Janu Hrudíkovi za poskytnutí zázemí na faře v Bystřici pod Hostýnem. Děkuji farnostem Bílavsko, Rusava, Loukov, Rajnochovice, Blazice, Vítonice a zaměstnancům městského
a obecních úřadů za spolupráci při organizaci sbírky. Zaměstnancům České spořitelny děkuji
za počítání výnosu sbírky.
Děkuji všem občanům, kteří přispěli na tuto dobročinnou sbírku a podpořili tím naši
práci. Penězi nebo jen milým úsměvem.
Vladimíra Procházková
koordinátorka sbírky

Výtěžek Tříkrálové sbírky pro rok 2020
Místo

Vybraná částka

Bystřice p/ Hostýnem

140 624,- Kč

Chvalčov

39 151,- Kč

Rusava

25 934,- Kč

Loukov

24 365,- Kč

Rychlov

23 672,- Kč

Osíčko

17 973,- Kč

Komárno

17 275,- Kč

Podhradní Lhota

16 357,- Kč

Slavkov p/ Hostýnem

16 213,- Kč

Rajnochovice

15 101,- Kč

Vítonice

14 461,- Kč

Chomýž

13 254,- Kč

Brusné

13 100,- Kč

Hlinsko p/ Hostýnem

11 192,- Kč

Libosváry

10 179,- Kč

Mrlínek

8 322,- Kč

Blazice

7 105,- Kč

Bílavsko

6 830,- Kč

Sovadina

4 976,- Kč

Celkem

426 084,-Kč
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„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný“

• Postní almužna
Starobylá tradice Postní almužna pomáhá i v současnosti
Sbírka se stala pastorační aktivitou farností, o jejímž konání rozhodla Česká biskupská
konference v lednu 2010. Cílem 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.
Jak tato sbírka probíhá?
Během Popeleční středy nebo 1. neděle postní si mohou věřící v kostele vyzvednout
papírovou schránku „postničku“. Do schránky vkládají finanční prostředky, které ušetří odříkáním si během půstu. Schránka se tedy může stát, podobně jako je adventní věnec symbolem Vánoc, symbolem přípravy na Velikonoce při setkáních rodiny u modlitby. Na Květnou
neděli odevzdají „postničky“ ve svých kostelích. Farnost poté předá finanční dary Charitě
Bystřice pod Hostýnem, která se postará – po dohodě s farnostmi – o jejich rozdělení.
Jak a kdo rozhoduje o pomoci?
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. Přímá pomoc je
poskytována po provedení sociálního šetření například rodinám vystaveným riziku velkého
sociálního propadu, obětem domácího násilí, rodinám a jednotlivcům v přechodné nouzi.
Regionálním koordinátorem akce je Charita Bystřice pod Hostýnem.
Z této sbírky jsme mohli v roce 2019 pomoci v 5 akutních případech a darem podpořit provoz asociace zdravotně postižených dětí. Ceníme si Vaší podpory charitního
díla církve.
V roce 2019 se během Postní almužny vybralo celkem 46 519,- Kč

farnost

et postniček

Místo

Vybraná částka

Výtěžek

Bystřice pod Hostýnem

68

17 376,00

Bílavsko

30

7 080,00

Rajnochovice

23

6 026,00

Vítonice

14

4 958,00

Loukov

20

4 109,00

Rusava

10

4 055,00

Blazice

14

2 915,00
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• Vánoční balíčky na Ukrajinu
Každoroční jednorázová akce Vánoční balíček je jak mezi obdarovanými, tak mezi dárci
velmi oblíbená již od roku 2008, kdy se datuje její počátek.
Komu jsou balíčky určeny?
Dětem z dětských domovů a sociálně slabých rodin. Pro řadu dětí a jejich rodiny představuje balíček výraznou materiální pomoc, díky které mohou ušetřit peníze a koupit tak jídlo
nebo uhradit poplatky za energie či nájem. Pro jiné děti, zejména ty, které nežijí se svými
rodiči, je balíček symbolickým gestem, že v jiné části světa existují lidé dobré vůle, kteří
na ně myslí. Pro všechny děti je takový dárek velkou radostí, kterou mohou sdílet se svými
blízkými.
Jak akce probíhá?
Principem je obdarovávání konkrétních ukrajinských dětí konkrétními českými dárci.
S ohledem na ochranu dětí mají přístup k údajům jenom pracovníci Charity. Zájemci
obdrží potřebné informace o dítěti (jméno a příjmení, věk, výška, míry, zájmy, přání apod.).
Připraví vánoční balíček a dopraví ho na Charitu.
I v roce 2019 jsme odvezli do Olomouce balíčky, které putovaly dětem na Ukrajinu.
Z Bystřice pod Hostýnem a okolních obcí jich bylo 21.
Děkujeme všem dárcům.

Sergij, 8 let
Kéž bych co nejrychleji vyrostl a mohl pomáhat rodině.
„Mám velkou rodinu: matka, otec, bratr, sestra a babička. Pomáhám mamince starat se o babičku, která je nemocná
a nemůže se zvednout z postele. Můj tatínek jezdí pracovat do
Polska, protože potřebujeme zaplatit léky pro babičku a taky
pro sestru. Ta se narodila bez patra a musela projít spoustou
operací.
Kéž bych co nejrychleji vyrostl a mohl vydělávat peníze
a pomáhat tak naší rodině. Koupil bych sestře nejkrásnější
panenku i šaty. Krabice byla velká a v ní spousta dárků: míč,
klobouk, mimoni, tvarovací kuličky, tužky, penál, ořezávátko
na tužky. Celá naše rodina se pustila do kuliček, vyráběli jsme
z nich figurky, byla to zábava. Dárky byly super, nejenže se mi
líbily, ale jsou i potřeba. Děkuji!“
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DALŠÍ AKTIVITY
CHARITY BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

• Nabízíme pomoc osobám ve vážné sociální nouzi.
V roce 2019 jsme obnovili spolupráci s Potravinovou bankou ve Zlínském kraji, z.s..
Potravinová banka ve Zlínském kraji, z.s. je jednou z neziskových organizací, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím.
Skrze ně se potraviny dostávají ke koncovým klientům.
Jedna z možností pomoci je i projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ financovaný z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR .
Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké životní období
poskytnutím potravinové či materiální pomoci a současně je prostřednictvím doprovodných
opatření vhodně nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy
k řešení příčin jejich obtížné životní situace. Tímto projektem zajišťuje Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR distribuci základních potravin, hygienických potřeb, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR.
I naše organizace se podílí na pomoci:
Výdej potravinové a materiální pomoci probíhá na distribučním místě v jednotnou dobu.
Balíčky obsahují trvanlivé potraviny a základní hygienické prostředky. Pomoc využívají klienti jednorázově pro překlenutí nenadálé situace (osoby v sociální nouzi, v případě nepřiznání
nebo opoždění sociální dávky.. ) i opakovaně (osoby bez domova, materiálně deprimované
rodiny). V několika případech naše pracovnice dopravila pomoc přímo do rodiny, o jejíž situaci byla Charita Bystřice p/H informována díky obci nebo farnosti.
Pracovnice vždy nabízí klientovi informace o možnostech sociální pomoci nebo zprostředkování sociálního poradenství.
Spolupracujeme s Odborem sociálních věcí MÚ Bystřice p/H, s kontaktním pracovištěm Úřadu práce ČR zajišťující službu Hmotná nouze, obecními úřady a farnostmi v regionu
a občanskou poradnou Vsetín s poradenským pracovištěm v Bystřici p/H.
Od srpna 2019 bylo předáno 50 balíčků s potravinovou a materiální pomocí pro
celkem 46 podpořených osob.
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• Propagace služeb
Dne 8. června 2019 proběhlo poslední kolo Veřejného setkání Komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice pod Hostýnem. Setkání se konalo v zámeckém parku
v rámci festivalu „Bystřice žije!“. Spolu s ostatními poskytovateli sociálních a doplňkových
služeb připravili i zaměstnanci Charity Bystřice pod Hostýnem prezentaci o činnosti organizace. Vedoucí Denního stacionáře Chvalčov Ludmila Trefílková DiS., která působí i jako
sociální pracovnice našich středisek, odpovídala na dotazy veřejnosti. Tato akce byla součástí
Projektu „Aktualizace procesu komunitního plánování sociálních služeb v ORP Bystřice
pod Hostýnem“, na kterém se Charita Bystřice pod Hostýnem aktivně podílela. Pracovnice
Mgr. Vendula Štěpánová, Markéta Bucková a Vladimíra Procházková spolupracovaly ve dvou
pracovních skupinách zabývajících se problematikou seniorů a osob se zdravotním postižením.
Cílem projektu je dlouhodobě zvýšit kvalitu, dostupnost a efektivitu stávajících sociálních služeb, podpořit již existující služby a naplánovat zavedení služeb nových, které by měly
zmírnit dopad sociálního vyloučení.
Hlavními výstupy projektu, kde jsou podpořeny naše služby, jsou:
• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Bystřice pod Hostýnem
• Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Bystřice pod Hostýnem
• Databáze poskytovatelů sociálních služeb v elektronické podobě na stránkách informačního portálu sociálních služeb území ORP Bystřice pod Hostýnem, https://www.ipss-bph.cz/
Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, a to prostřednictví Operačního
programu Zaměstnanost.

14. září – 650. let obce Chvalčov
Využili jsme velké oslavy obce a stejně jako místní ZŠ a firmy jsme uspořádali Den otevřených dveří Denního stacionáře pro seniory. Zájem o prohlídku prostor spojený s výkladem
o programu a aktivizačních činnostech pro klienty nás mile překvapil. Navštívili nás cíleně
pečující rodiny i náhodní návštěvníci oslav, kteří se chtěli seznámit s naší službou.
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Den oteřených dveří v rámci oslav 650. let obce Chvalčov.
Několik desítek návštěvníků využilo této možnosti seznámení s naší službou.
Září - Den Charity
Každoročně v září slavíme spolu s dalšími Charitami svátek patrona charitního díla Svatého Vincence z Pauly. Získáváme tím možnost pozastavit se v každodenní činnosti a připomenout si zásady naší práce, sdílet hezké i ty méně příjemné zkušenosti, zamyslet se nad
významem poslání charitního díla a děkovat … .
V Bystřici pod Hostýnem proběhla 20. září od osmi hodin na Masarykově náměstí
prezentace středisek naší Charity. Tradičně jsme nabídli kolemjdoucím možnost změření
krevního tlaku a hladiny cukru v krvi, nově sociální poradenství v rámci námi poskytovaných
služeb. Počasí nám přálo, i když po ránu už byl znát blížící se podzim. O to víc nás potěšil
zájem o tyto nabízené služby. Je znát, že lidé pečují o své zdraví, o zabezpečení svých blízkých. Jsme rádi, že si přišli popovídat a sdělit svoje postřehy.
Získáváme tak zpětnou vazbu k naší práci.
Další akcí na oslavu Dne Charity byl dne 24.9. Den otevřených dveří v Denním stacionáři
pro seniory Chvalčov. S podtitulem – Letos budeme plnoletí, bude nám 18! V programu jsme
nabídli možnost prohlídky prostor za provozu, návštěvníci dále získali informace o službě
a zhlédli fotografickou prezentaci z aktivizační činnosti a činnosti klubu Aktivity ve stacionáři. Vedoucí služby Ludmila Trefílková, DiS. přivítala hosty na odpoledním posezení
a ve slavnostním duchu připomněla velkou zásluhu prvních pracovnic a přiblížila všem
historii: „17. 11. 2001 byl zahájen zkušební provoz tenkrát Charitní domovinky Chvalčov.
Slavnostní otevření a požehnání Charitní domovince Chvalčov, za účasti Mons. Josefa Šicha
a P. Stanislava Jordána, proběhlo 28. listopadu 2001.“ Ve zkratce přiblížila činnost: „Za těch
18 let provozu stacionáře se průběžně dle potřeb klientů mění i vnitřní prostory. Díky Tříkrálové sbírce se pro klienty mimo jiné pořídili nové postele, relaxační křesla, upravili prostory
pro pracovníky. Během roku si stacionář zdobíme podle ročního období. Na jaře nám prostory
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rozkvétají, v létě jsou prosluněné, na podzim se zahalíme do listí a v zimě nás obklopí kouzlo Vánoc ve společnosti stromečku. Snažíme se, aby se klientům i nám ve stacionáři líbilo,
a cítili se tady jako doma. Za sebe a pracovníky stacionáře děkuji všem, kteří nás podporují
v naší práci. Také klientům a jejich rodinám za přízeň, kterou nám projevují. Obci Chvalčov
za poskytnutí zázemí stacionáře a podporu, kterou nám poskytuje při naší činnosti. Jsme velice rádi za možnost duchovní podpory, kterou po P. Stanislavu Jordánovi převzal P. Jan Hrudík.“ Velmi příjemné sluneční odpoledne ukončil svým vystoupením soubor Malá Rusava.
Děkujeme tedy i paní Müllerové a všem členům a maminkám za jejich návštěvu.
K důstojnému zakončením oslav i zklidnění po tomto akčním měsíci posloužila 29. září
mše svatá. V kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem ji P. Michal Zahálka odsloužil za klienty, pracovníky a dobrovolníky Charity Bystřice pod Hostýnem.

Nový stan, který poskytne zázemí při prezentaci služeb.

• Výlet pro tříkrálové koledníky
Letos jsme se vypravili do Dolních Vítkovic. Je to unikátní průmyslový areál poblíž
centra Ostravy, který
i po ukončení provozu získal své využití a slouží nejenom k prohlídkám. Hlavním cílem
byl jeden ze čtyř zpřístupněných objektů - Velký svět techniky. V jeho expozicích – Dětském
světě, Světě civilizace, přírody, vědy a objevů naši koledníci na celých pět hodin doslova
ztratili pojem o čase. Využili všechny nabízené učebny, laboratoře, dílny i 3D kino. Nejvíce
se nám líbilo Divadlo vědy, kde se předvádí fyzikální a chemické pokusy. Starší koledníci
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využili možnosti prohlídky bývalého objektu VI. energetické ústředny. Tam prošli historií technických vynálezů a pokroku od průmyslové revoluce po současnost. A také možnost
zhlédnout výstavu obrazů v přestavbě plynojemu byla velmi zajímavá. Nesmím zapomenout
pochválit počasí, které nám umožnilo na sluníčku u kávy sdílet příjemné pocity dne.
Celý výlet začal mší svatou v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě a jeho
komentovanou prohlídkou. Děkujeme za vřelé přijetí, průběh mše svaté provázené varhanním
doprovodem i profesionální výklad
Historií až po nedávnou rekonstrukci baziliky. Záměrně jsem seřadila program od konce,
protože bych nevymyslela lepší slova, než ty od pana faráře. Hodí se jako poděkování a zároveň důstojné zakončení letošní sbírky – zamyšlení nad dobrovolným koledováním. Poskytnutím svého volného času, brzké ranní vstávání i rozdávání novoročního požehnání v jakémkoli
počasí. „Když dělá člověk něco rád, je to na jeho práci vidět a vždy mu to přinese nějakou
odměnu.“
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• Spolupráce s farnostmi
Na spolupráci s kněžími i lidmi z farností závisí úspěšný průběh mnoha činností Charity.
Především organizace a uskutečňování Tříkrálové sbírky, Postní almužny, akce Vánoční balíčky. Nově i pomoc z Potravinové banky rodinám a osamoceným lidem v nouzové situaci.
Materiálně i finančně tak můžeme podporovat potřebné. Děkujeme všem kněžím a dobrovolníkům z farností Bystřice pod Hostýnem, Loukov, Rajnochovice, Vítonice, Bílavsko, Rusava
a Blazice. Spolupráce s nimi je pro nás velikou oporou.
Pravidelně každou středu navštěvuje Denní stacionář pro seniory P. Jan Hrudík nebo kaplan
P. Michal Zahálka z Bystřice pod Hostýnem. Klienti mají možnost se zúčastnit modlitby, svátosti
eucharistie, případně svátosti smíření a prožít příjemné dopoledne při kávě a společném sdílení.
Děkujeme i za přípravu mše za živé a zemřelé pracovníky, dobrovolníky a klienty Charity,
která je v září součástí oslav Dne Charity na svátek sv. Vincence z Paula, patrona charitního díla.
Musíme zmínit i besedu s P. Petrem Dolákem, farářem z Prusinovic, O významu Vánoc.
Přijal naše pozvání do Kavárničky v Denním stacionáři ve Chvalčově. V adventním čase jsme
využili tuto možnost na zklidnění. Děkujeme.
Prospěšpouť 2019
21. května v dopoledních hodinách jsme mohli ve stacionáři opět poskytnout zázemí
poutníkům Prosebné pěší pouti z Podhradní Lhoty na sv. Hostýn.
19. ročník duchovní cesty obětované za kněze, nová kněžská a řeholní povolání, mládež,
rodiny, obnovu a duchovní rozkvět farností a poděkování za vyslyšené prosby.
Letos vzácnější o dar Novokněžského požehnání P. Jiřího Šústka, za kterým, jak řekla
iniciátorka poutě Maruška Pšenicová, „by měl člověk prošoupat sedmero podrážek.“
Během krátkého odpočinku se návštěvníci podělili o dobrou náladu, proběhla krátká bohoslužba i telefonát přímo do vysílání rádia Proglas. Litanie k Panně Marii je pak doprovodily
do cíle cesty.
Děkujeme za návštěvu, obohacení a těšíme se na další setkání.
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2019
Sestavená podle §30 vyhl. 504/2002 v platném znění a to:
a) Název:
Charita Bystřice pod Hostýnem
IČO:
47930560
Sídlo:
ul. 6. května 1612, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Právní forma: 721 – Církevní organizace, typ Církevní právnická osoba
Poslání:
15000 – Neziskové instituce sloužící domácnostem
Hlavní činnost /nezisková/:
Charitativní: pořádání veřejných sbírek a dobročinných akcí, shromažďování finančních i jiných prostředků za účelem pomoci potřebným v ČR
i v zahraničí. Humanitární: koordinace a realizace pomoci v souvislosti
s katastrofami, živelnými pohromami a válečnými konflikty. Zdravotnická: zřizování a provozování zdravot. služeb a zařízení. Sociální: zřizování a provozování sociálních služeb a zařízení. Vzdělávací, preventivní
a výchovná: zřizování a provozování vzdělávacích, výchovných a preventivních služeb a zařízení. Duchovní: zajišťování služeb duchovní povahy a formace. Vytváření fondů na pomoc lidem v nouzi a zařízením
ACHO, které se ocitnou ve stavu ohrožení nebo krize. Dobrovolná: organizování dobrovolnických aktivit na pomoc lidem v nouzi a na podporu
a pomoc zařízením ACHO. Doplňková činnost: činnost za účelem dosažení zisku, osvěta a propagace charitního díla, činnost kulturní, společenská, zájmová, aktivity volného času.
Statutární orgán:
Ředitel Ing. Pavel Pilmajer od 1. 12. 1998
Organizační složky nebyly zřízeny.
b) Zřizovatel:

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
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20 000,- Kč do 40 000,- Kč se odepisuje rovnoměrně měsíčně po dobu
dvou let. Výjimku v této skupině tvoří majetek, na jehož pořízení byla
poskytnuta dotace, 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.
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.

Splatný

Uhrazen

216 035,- Kč

21. 1. 2020

13. 1. 2020

Zdravotní pojištění

93 190,- Kč

21. 1. 2020

13. 1. 2020

Záloha na DPFO

70 475,- Kč

21. 1. 2020

13. 1. 2020

Sociální zabezpečení

Celkem

379 700- Kč

h)

Účetní jednotka neeviduje akcie nebo podíly. V rozvaze je evidováno
vlastní jmění v hodnotě 1 583 tis. 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:
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Protože účetní jednotka je oprávněna poskytovat zdravotní služby, je povinna ve smyslu ZDP,
§ 18a odst. 5 zdaňovat veškeré příjmy s výjimkou investičních dotací.
m) Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců:
Osobní náklady v členění podle výkazu zisku a ztrát:
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v tis. Kč

Mzdové náklady

9 506

Zákonné sociální pojištění

3 103

Ostatní sociální pojištění

0

Zákonné sociální náklady

335

Ostatní sociální náklady

4

Celkem

12 948

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:

33

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

7 150

Přijaté příspěvky - TKS

230 000

Přijaté příspěvky od jiných organizací

180 00

Přijaté příspěvky celkem

345 150

Provozní dotace
Podpora ZK – priority ZK

1 111 000

Podpora ZK – zajištění dostupnosti

7 620 888

Provozní dotace od obcí Bystřice pod Host.

1 000 000

Chvalčov

120 000

Rusava

5 000

Celkem

9 856 888
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Účetní jednotka eviduje přijaté prostředky určené k poskytnutí třetím osobám (na účtu 911) a to:
Příjem
Postní almužna 2019

46 519

Poskytnutí prostředků v roce 2019
Čerpání Postní almužny 2018

20 731

- přímá pomoc

20 731

Zůstatek k poskytnutí

0

Čerpání Postní almužny 2019
- přímá pomoc

16 438

Zůstatek k poskytnutí

30 081

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
Následné události, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou povinnou náležitostí výroční zprávy podle § 21 odst. 2 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
Klíčovou otázkou je posouzení vlivu následných událostí na schopnost účetní jednotky
nepřetržitě trvat.
Koncem roku 2019 byly poprvé zaznamenány zprávy z Číny týkající se šíření nebezpečného koronaviru COVID-19. V prvních měsících roku 2020 se virus rozšířil do celého světa
a začal způsobovat rozsáhlé ekonomické škody vyhlašováním karantén celých oblastí a uzavíráním jednotlivých zemí pro pohyb osob i zboží. V době zveřejnění této účetní závěrky vedení
Charity Bystřice pod Hostýnem nezaznamenalo významný pokles poskytovaných služeb. Došlo pouze ke krátkodobému uzavření služby Denního stacionáře pro seniory Chvalčov. Tato
situace byla částečně kompenzována nárůstem poptávky po terénních sociálních službách
a úsporou mzdových nákladů u pracovníků, čerpajících OČR. Vedení Charity bude pokračovat v dalším monitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na Charitu a její zaměstnance.
Vedení Charity zvážilo potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019 zpracována za předpokladu, že Charita bude
nadále schopna pokračovat plně ve své činnosti.
V Bystřici pod Hostýnem 31. 3. 2020
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Sociální automobil
Ještě jednou se vracíme s poděkováním všem dárcům, kteří přispěli na sociální automobil Dacia Dokker, který nám byl předán zástupcem společnosti Kompakt spol. s r.o. dne
20. 12. 2018 a od začátku roku 2019 je využíván pracovnicemi Charitní pečovatelské služby.

Seznam dárců:
Angello Pizza
BeMi, spol. s r.o.
ELSPET s.r.o.
HAPER s.r.o
Install, spol. s r.o.
KOVÁRNA - BYSTŘICE s.r.o.
Lenka Kyšáková
Lesy pod Javorníkem s.r.o.
Martin Ondroušek
NET PLASY, spol. s r.o.
Pálenice Zbožínek s.r.o.

PEMICO s.r.o.
RAAB Computer s.r.o.
RENMAXI GASTRO s.r.o.
ŘEMPO VEGA s.r.o.
SALIX MORAVA a.s.
SANITRÁK L+M s.r.o.
Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Syrmex spol. s r.o.
Zdeněk Sedlář
ZEPO Loukov, a.s.

Obec Brusné
Obec Chvalčov
Obec Komárno
Obec Loukov

Obec Podhradní Lhota
Obec Rajnochovice
Obec Rusava
Obec Slavkov 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
Lineární dávkovač
Obecnímu úřadu na Rusavě
zakoupený pro středisko
Obecnímu úřadu ve Vítonicích
Domácí zdravotní péče
Obecnímu úřadu v Loukově
z Tříkrálové sbírky
Obecnímu úřadu v Blazicích
Obecnímu úřadu v Podhradní Lhotě
Obecnímu úřadu v Rajnochovicích
Obecnímu úřadu v Osíčku
Obecnímu úřadu v Brusném
Obecnímu úřadu ve Slavkově pod Hostýnem
Obecnímu úřadu v Komárně
Obecnímu úřadu v Mrlínku
Arcidiecézní charitě Olomouc
Autoškole – Břetislav Darebníček
Ing. Josefu Nedbalovi, Jaromíru Volkovi, Haně Vysloužilové
Prezentace služeb
v rámci
festivalutaké všem ostatním dárcům za příspěvky, které jsme na naši činnost v roce
Děkujeme
„BYSTŘICE
ŽIJE!“
2019 obdrželi.
v zámecké zahradě
Zvláště děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří nám pomáhali při přípraBystřice p/H
vě a realizaci Tříkrálové sbírky, Postní almužny a Balíčků na Ukrajinu.
Za spolupráci na těchto charitativních akcích 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
a klubu Stonoška.
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.
Tato Vaše podpora a Váš zájem o naši práci nám umožňuje pomáhat lidem v nouzi
a šířit dobro mezi lidmi.
Za rok 2019 naše
pečovatelky
rozvezly 10965 obědů
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„Zestárnout, neznamená přestat se bavit!“

Klub Aktivity ve stacionáři pro veřejnost
je určen lidem, kteří nechtějí jen tak sedět doma, ale mají zájem scházet se s vrstevníky, zasportovat si s úsměvem úměrně věku a zdravotnímu stavu, jezdit na výlety, trávit dopoledne při rukodělných činnostech, besedách, přednáškách, prostě těm, kteří chtějí žít aktivně!

„Domku kdo v tobě
přebývá?

Beseda
s p. Markem Teličkou

Výtvarný atelier

Sídlo organizace: Charita Bystřice pod Hostýnem
6. května 1612
768 61 Bystřice p. Hostýnem
telefon: 573 381 437
e-mail: info@bystriceph.charita.cz, 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

