Bystřice pod Hostýnem

Výroční zpráva
za rok 2020

DSS Chvalčov

Aktivizační činnost.

Navštěvujeme interaktivní hřiště
v areálu ZŠ Chvalčov.

Úvodní slovo ředitele
Vážení přátelé,
předkládáme Vám Výroční zprávu Charity Bystřice pod Hostýnem za rok 2020. Tento
rok byl významně ovlivněn koronavirovou epidemií, se kterou se od března 2020 potýkáme
do dnešních dnů. První polovinu roku 2020 v naší Charitě jsem popsal již v minulé výroční
zprávě. Proto navážu krátkým zhodnocením zbývající části roku.
Po opadnutí první vlny pandemie jsme koncem června 2020 znovu otevřeli Denní stacionář pro seniory ve Chvalčově, který byl tři měsíce uzavřen stejně jako všechny ostatní
stacionáře v ČR. I když byla během prázdnin úřady zrušena všechna opatření v souvislosti
s onemocněním Covid-19, bystřická Charita a naši zaměstnanci nadále preventivně dodržovali základní pravidla, která co nejvíce zajišťovala ochranu zdraví klientů i zaměstnanců. Při práci jsme nosili roušky a dodržovali všechna preventivní hygienická opatření. Proto
když v Bystřici pod Hostýnem začátkem září 2020 propukla druhá vlna epidemie, byli jsme
na ni připraveni a dokázali jsme zachovat všechny naše služby v provozu a plné kapacitě.
Po
zakoupení
vlastního
na antigenní
testování Covid19 jsme u klientů i zaměstnanců,
Děkujeme
všem
dárcůmpřístroje
Tříkrálové
sbírky 2020.
kteří měli jakékoliv příznaky onemocnění, ihned prováděli antigenní test. V případě, že byl
pozitivní, tak jsme neprodleně přijímali opatření, aby nedošlo k přenosu na další osoby. Díky
tomuto testování, nedošlo k hromadnému onemocnění v našich službách. I když se onemocnění Covid19 našim zaměstnancům nakonec nevyhnulo, tak vzhledem k přijatým opatřením
až na jednu výjimku nedošlo k nakažení na pracovišti. Většinou došlo k nákaze pracovníků
od rodinných příslušníků a nařízenou karanténou nedošlo k přenosu na další zaměstnance.
Z toho důvodu v druhém pololetí roku 2020 i v roce 2021 nebyli v pracovní neschopnosti nebo
karanténě najednou více než dva zaměstnanci a proto jsme byli schopni zajistit provoz všech
našich služeb bez omezení. V současné době jsou téměř všichni zaměstnanci očkováni proti
Covid19. Tímto bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům Charity Bystřice pod Hostýnem
za odpovědný přístup při dodržování všech nutných opatření po dobu pandemie a především
za jejich náročnou a obětavou práci v tomto složitém období.
Velképomoci
poděkování
patří také
všem,
nám kraji,
v tomto
období díky
pomáhali.
Přeprava
z Potravinové
banky
vekteří
Zlínském
z.s pandemickém
a nákupy pro seniory
firmě
Děkujeme firmě INFOR (Česká Škoda
republika)
s.r.o.,
která
nám
v
červnu
2020
darovala
pět záauto a.s. a HoppyGo.
novních notebooků pro naše sociální pracovnice a vedoucí služeb. V roce 2021 nám tato firma
darovala dalších 32 notebooků pro všechny naše zaměstnance, aby mohli pracovat každý na
svém počítači a nemuseli se střídat v kanceláři při zadávání provedené práce do statistického
programu na jednom počítači. Děkujeme Arcidiecézní charitě Olomouc za pomoc při zajišťování ochranných prostředků proti Covid19. Děkujeme také studentům ze skupiny Robotárna
z Gymnázia Matyáše Lercha z Brna, kteří vyrobili a darovali ochranné štíty pro naše zaměstnance a klienty Denního stacionáře pro seniory Chvalčov. Děkujeme Městu Bystřice pod
Hostýnem a obcím v našem regionu za finanční podporu naší činnosti a také za finanční dar
na ochranné pomůcky pro naše zdravotní sestry. Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních
věcí ČR za poskytnutí mimořádných dotací pro naše sociální služby na nákup ochranných
prostředků proti Covid19 a pro vyplacení mimořádných odměn pracovníkům v sociálních
službách za jejich práci po dobu pandemie.
Pavel Pilmajer
Co může obsahovat 1balíček na Ukrajinu.

Každý člověk je pro nás důležitý!
Bystřice pod Hostýnem

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 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:
Charita Bystřice pod Hostýnem
ul. 6. května 1612
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Datová schránka:
jbb2rbu
E-mail:
info@bystriceph.charita.cz
Webové stránky:
www.bystriceph.charita.cz
Telefon:
573 381 437
IČO:
47930560
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:
1481065319/0800
Statutární zástupce:
ředitel Ing. Pavel Pilmajer
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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
místní části 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 pacientům v terminálním stádiu.
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 2020 provedeno 10245 návštěv v domácnostech u 380 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
• ošetření pacientů v terminálním stádiu
• 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
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Stejně jako celé ČR se od března 2020 onemocnění COVID- 19 dotýkalo i našeho pracoviště Domácí zdravotní péče. S pandemií a novým koronavirem neměl nikdo žádné zkušenosti, žádná zdravotní sestra neměla v tomto období dostatek informací. Panovaly velké obavy,
jak se situace bude vyvíjet.
První měsíce jsme se potýkali s nedostatkem ochranných pomůcek, který byl zpočátku
řešen nákupem ze strany naší organice z dostupných zdrojů, později postupnou distribucí od
Zlínského kraje.
Obvodní lékaři řešili příznaky onemocnění po telefonické konzultaci. Zdravotní sestry
i nadále vstupovaly do domácností s prokázanou nákazou u pacientů léčících se v domácím
prostředí.
Řešily jsme jak pracovní neschopnost, tak i karanténu a distanční výuku dětí našich pracovnic. Celé období bylo velmi náročné na fyzickou i psychickou kondici sester.
Nicméně domácí zdravotní péče byla dostupná po celý rok všem, zejména chronicky
nemocným a starším občanům.
Pomáháme i díky štědrosti dárců Tříkrálové sbírky
Naše služby poskytujeme v terénu a bez spolehlivých automobilů je velmi obtížné
je vykonávat včas, zejména v zimním období. Část výtěžku Tříkrálové sbírky, přesně
208 000,- Kč, pomohlo při nákupu auta pro naše středisko. Děkujeme všem koledníkům
i dárcům, díky kterým toto nové, méně poruchové auto pomáhá zajistit vyšší dostupnost naší
služby. Naše sestry v roce 2020 ujely celkem 27 218 km při cestách za svými klienty.
Marcela Fürstová
Služba střediska byla poskytována i díky finanční podpoře města Bystřice p/H, obce
Chvalčov a ostatních obcí regionu.

Hospodaření střediska: Charitní ošetřovatelská služba – domácí zdravotní péče
Příjmy
Tržba od klientů
Tržby od zdravotních pojišťoven

v tis. Kč

Mzdové včetně odvodů

2 406

2 625

Ostatní provozní výdaje

475

0

Podpora ZK – priority ZK

0

Ostatní příjmy
Celkem příjmy

v tis. Kč

0

Podpora ZK – dostupnost
Dotace, dary – město a obce

Výdaje

141
55
2 821

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Celkem výdaje

2 881
-60
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„Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.“
Matka Tereza

Charitní pečovatelská služba
Adresa (sídlo):
Telefon:
Vedoucí střediska:

ul. 6. května 1071, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
573 378 296
Iva Prejzková, DiS., tel. 775 635 014 (8 - 15 hod.)
iva.prejzkova@bystriceph.charita.cz

Počet pracovníků v roce 2018: 17 pracovnic v sociálních službách + 2 sociální pracovnice
Další informace o službě - internetové stránky CH BpH: 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.

Klienti
V roce 2020 využilo službu 168 klientů.
58 % klientů jsme navštěvovali přímo v Bystřici pod Hostýnem, za zbytkem klientů jsme
vyjížděli do okolních obcí.
Našich 11 aut najelo 72 360 km. Z toho 13 033 km na rozvoz obědů a 59 327 km
na návštěvy spojené především s podáním jídla, hygienou, koupelemi, úklidy, nákupy a pochůzkami. Pracovnice rozvezly 11 049 obědů.
Na úkony typu podání jídla, hygiena, koupele, nákupy a pochůzky jsme spotřebovali:
12 470,5 hod., tj. denně průměrně 34 hod. Při rozvozu obědů to bylo: 2 209 hod. Celkem naše
pracovnice odpracovaly 20 167,5 hod.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBĚ
Posláním pečovatelské služby je poskytovat individuální podporu a péči seniorům
a lidem starším 18 let s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, 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
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.
• Rozhovor je nejpoužívanější metodou práce s klientem. Získáváme tak informace nezbytné
pro poskytování služby, která vede 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
Zvyšování kvality
Vzdělávání pracovnic bylo poznamenáno pandemii koronaviru. Podle nařízení MPSV se
snížil povinný počet hodin školení. Všechny pracovnice se zúčastnily školení, které probíhalo
v prostorách Denního stacionáře pro seniory s názvem Radost jako zdroj motivace při práci
v pomáhajících profesích se zaměřením na sebereflexi. Každá pracovnice pak měla možnost
zúčastnit se dalšího školení podle svého výběru. Během roku se pracovnice potkaly i při
supervizi, kde mohly sdílet své pocity.
Jaký byl rok 2020? 6 otázek pro vedoucí služby:
Co bylo nejtěžší na začátku pandemie?
Zvládnout strach a obavy, které neznámý virus přinesl. Nevěděly jsme, co můžeme čekat,
co se bude dít. Měly jsme strach o zdraví našich blízkých, své, i našich klientů. Zvyknout si
na opatření, která s coronavirem přišla. Vzhledem k tomu, že jsme se musely rozdělit do dvou
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pracovních týmů a mohly být v osobním kontaktu jen minimálně, řada pracovnic se cítila
izolovaně. Chybělo nám „potkávání se“ ve společenské místnosti, kde si běžně předáváme
informace o našich klientech, sdílíme co se děje nového, smějeme se i rozčilujeme a jsme
si blízko. Některé pracovnice musely zůstat doma s dětmi, což přineslo tlak na ty, které
v zaměstnání zůstaly.
Problém byl i s předáváním informací, byly jsme nuceny zrušit pravidelné týdenní porady.
Během pandemie nám přicházela z ministerstev řada nařízení, která jsme musely dodržovat,
ta se ale ze dne na den měnila a občas se stalo, že jsme nevěděly, která zrovna platí.

Na začátku pandemie jsme si doma samy šily roušky…
Jaký byl postup při zajišťování péče a jaké opatření museli zaměstnanci dodržovat?
Pracovnice musely začít nosit roušky. Dnes se nám to zdá být zcela automatické,
ale ze začátku chvíli trvalo, než jsme si na ně zvykly. Každý den musely dezinfikovat auta,
dezinfikovaly se prostory CHPS, každé ráno jsme si měřily teplotu. Nutné bylo, aby se
pracovnice mezi sebou potkávaly minimálně, byly rozděleny do dvou pracovních týmů, které
mezi sebou nesměly přijít do kontaktu vůbec. Všichni klienti byli seznámeni se vzniklou situací,
museli mít při péči nasazené roušky a informovat pracovnice, pokud by se u nich vyskytly
příznaky coronaviru nebo přišli do kontaktu s člověkem covid pozitivním.
Měla jste organizační problémy (např. nedostatek zaměstnanců) a jaké byly možnosti
řešení?
Při první vlně pandemie chyběly pracovnice, které zůstaly doma s dětmi. Naštěstí jich
nebylo moc a i za pomoci brigádnic jsme dokázaly pokrýt všechny naplánované služby.
Na začátku zimy a hlavně v prosinci však prakticky při každém testování vyšel minimálně jedné
pracovnici pozitivní test, takže jich v jedné chvíli bylo několik v karanténě. Tato doba byla velice
náročná, ze dne na den se měnil rozpis a pokrýt péče u klientů nebylo snadné. Pracovnice, které
ve službě zůstaly, pracovaly nad rámec, neměly možnost si pořádně odpočinout a prožít v klidu
vánoční období. Díky tomu jsme však nemusely zrušit žádnou návštěvu u klientů.
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Jak se vyvíjela situace během roku ve vaší službě?
Rok 2020 bych nazvala rokem Zvykacím a přizpůsobujícím se. Musely jsme si zvyknout na
řadu opatření, která s koronavirem přišla, přizpůsobit se novým podmínkám, všímat si jiných věcí,
řešit nové situace. Téměř všechny pracovnice služby prodělaly nemoc Covid – 19, přesto se nám
díky jejich velké obětavosti, podařilo udržet naplněnou kapacitu služby. I v době pandemických
vln jsme stále prováděly sociální šetření, přijímaly nové klienty a individuálně plánovaly.
Vnímáte něco pozitivně? Co vám pomáhalo zvládat těžkou situaci?
Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré a v těžkých situacích poznáš, co se v lidech
skrývá. Když přišla první vlna pandemie, pracovala jsem v pečovatelské službě teprve půl
roku. To je krátká doba na to, abyste pořádně poznali tým dvaceti pracovnic. S příchodem
pandemie jsem viděla, jak se pracovnice semkly, postavily se obavám a strachu, držely při sobě
a navzájem se podporovaly. Ukázaly mi, že jsou skutečný tým, na který se můžu spolehnout.
Myslím, že tato sounáležitost bylo to, co nám pomohlo tuto těžkou dobu zvládnout.
Máte pro někoho vzkaz nebo poděkování?
Ze své pozice vedoucí děkuji celému pracovnímu týmu pečovatelské služby, který se stará
o to, aby byli naši klienti spokojení. Rok 2020 jistě patřil k jednomu z nejnáročnějších za
působení pečovatelské služby.
Pracovnice dokázaly, že jsou skvělý tým, který je semknutý a zvládne překonat řadu
překážek. Práce na pozici pečovatelky je velice náročná jak po fyzické, tak po psychické
stránce. Málokdo si uvědomuje, co všechno musí pečovatelky zvládnout a já si nesmírně
vážím jejich postoje k tomuto povolání, empatickému přístupu ke klientům a energii, kterou
do práce vkládají.
Každá pracovnice mi ukázala, že má srdce na pravém místě, že společně prostě tvoří
Charitu.
Děkujeme všem klientům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se na nás s důvěrou
obraceli i v této, tolik náročné době.
Iva Prejzková

Hospodaření střediska: Charitní pečovatelská služba
Příjmy

v tis. Kč

Výdaje

v tis. Kč

Tržba od klientů

1 839

Mzdové včetně odvodů

7 228

Podpora ZK – z prostředků MPSV

4 757

Ostatní provozní výdaje

1 745

Celkem výdaje

8 973

Podpora ZK – priority ZK
Dotace, dary – město, obce, MPSV
Ostatní příjmy
Celkem příjmy

640
1 371
4
8 611

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-362
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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
573 378 296
Irena Svačinová, tel. 775 635 018
irena.svacinova@bystriceph.charita.cz
Počet pracovníků:
8 osobních asistentek + 2 sociální pracovnice
Další informace o službě: www.bystriceph.charita.cz
Služba osobní asistence nabízí podporu a pomoc seniorům a dospělých lidem s tělesným
nebo zrakovým postižením.
Poslání služby
Osobní asistenční služba je terénní službou Charity Bystřice pod Hostýnem. Jejím posláním
je poskytovat seniorům a dospělým lidem s tělesným nebo zrakovým postižením takovou míru
individuální podpory, která jim v rámci jejich možností a schopností umožní setrvat ve svém
přirozeném prostředí a žít podle svých potřeb a zvyklostí.
Cílem naší služby je podpořit soběstačnost a samostatnost klienta dle jeho individuálních
potřeb v takové míře, aby zvládal běžné činnosti a mohl zachovat rodinné a sociální vazby.
V rámci základních činností poskytujeme:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
• pomoc při osobní hygieně (oblékání, při přesunu na vozík, lůžko);
• pomoc při zajištění stravy (příprava a vaření, servírování jídla, pití);
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (asistence u běžných domácích prací);
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (asistence u procvičování jemné motoriky, luštění křížovek,
procvičování paměti, předčítání, rozhovorů atp.);
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovody na úřad, k lékaři,
na nákupy, atd.);
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(asistence při sepisování žádosti, podnětů, odvolání, při vyřizování běžných záležitostí).
Konkrétní rozsah a průběh osobní asistence a cíl spolupráce je vždy dojednáván s klientem a vychází z jeho individuálních potřeb, cílů a možností služby.
Služba může být poskytována dlouhodobě, krátkodobě i jednorázově, pravidelně či nepravidelně, v předem domluveném časovém rozsahu dle potřeb klienta a kapacity služby.
Asistenci zajistíme i o víkendech a státních svátcích.
V roce 2020 službu zajišťovalo 10 pracovnic.
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Během roku jsme asistenci poskytli 30 klientům z Bystřice pod Hostýnem, Rychlova, Hlinska pod Hostýnem, Chvalčova, Blazic, Vítonic, Mrlínka, Rusavy, Martinic a Prusinovic.
Činnostmi pro klienty strávily pracovnice celkem 3 212 hodin.
Do času je započítána příprava, přímá práce, přesun ke klientovi a zpět.
Nejčastěji byla využívána asistence při úkonech v péči o vlastní osobu, při činnostech souvisejících se zajištěním chodu domácnosti, u aktivizačních činností a doprovodech všude tam, kam
by si naši klienti dojeli sami, kdyby jim to jejich zdravotní stav dovoloval.
Naše služba se během roku musela vypořádat s pandemií, která nemá v naší novodobé historii obdoby. Bez předchozích zkušeností s něčím podobným jsme byli postaveni před úplně novou
situaci. Často jsme museli přijímat nová opatření a adaptovat se na aktuální nařízení vlády ČR.
Všem našim zaměstnancům jsme zajistili roušky, dezinfekci a ochranné prostředky, kterých v začátku pandemie byl značný nedostatek. Tímto včasným krokem jsme chránili nejen zaměstnance,
ale především nejzranitelnější seniory a všechny klienty.
V období od 17. března do konce června 2020, kdy musely z důvodu nařízení vlády přerušit
provoz stacionáře, jsme nabídli služby Osobní asistence klientům Denního stacionáře pro seniory Chvalčov. Této možnosti využilo 8 klientů. Osobní asistentka při pravidelných návštěvách
nejenom vyplnila čas využitím aktivizační činnosti zavedené ve stacionáři, ale hlavně pomohla
klientům zvládat samotu v tomto nepříjemném období.
Poděkování:
Za kolektiv osobní asistence děkujeme našim klientům a jejich rodinám za důvěru, se kterou
se na nás obrátili a využívají našich služeb.
Děkujeme Zlínskému kraji, městu Bystřice pod Hostýnem a obci Chvalčov za poskytnutou
finanční podporu.
Děkuji všem pracovnicím Osobní asistence Bystřice pod Hostýnem za jejich obětavou
a významnou práci pro naše klienty, za značné pracovní nasazení v souvislosti se zavedením,
informovaností a dodržováním opatření proti šíření nákazy Covid -19, kdy jsme díky vzájemné
spolupráci všech udrželi bezproblémové fungování služby. Vážím si vaší práce a obětavosti.
Irena Svačinová
Vedoucí osobní asistenční služby

Hospodaření střediska: Osobní asistenční služba
Příjmy
v tis. Kč
Tržba od klientů
392
Podpora ZK – dostupnost
941
Podpora ZK – priority ZK
128
Dotace, dary – město a obce
520
Ostatní příjmy
Celkem příjmy
1 981
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výdaje
Mzdové včetně odvodů
Ostatní provozní výdaje

Celkem výdaje
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v tis. Kč
1 529
417

1 946
35

„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“
Seneca

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

Denní kapacita zařízení:
Počet klientů v roce 2020:
Další informace

Chvalčov, ul. Školní 798
573 332 683, 777 763 780
Ludmila Trefílková, DiS., tel. 777 763 784
ludmila.trefilkova@bystriceph.charita.cz
7 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
30
internetové stránky Charity Bystřice pod Hostýnem
www.bystriceph.charita.cz

Charitní Denní stacionář pro seniory Chvalčov poskytuje ambulantní služby seniorům,
kteří přes den z různých důvodů nemohou nebo nechtějí zůstávat doma a přejí si pobývat
ve společnosti svých vrstevníků.
Poskytujeme podporu tak, aby klienti měli možnost si co nejdéle zachovat, znovuzískat
nebo rozvíjet nové schopnosti a dovednosti, které přispějí k tomu, aby mohli za pomoci rodiny
a součinnosti naší služby žít doma ve svém přirozeném prostředí.
Nabízíme klientům aktivní prožití dne dle individuálních potřeb a zájmů v prostorném,
bezbariérovém prostředí stacionáře. Umožňujeme ulehčení pečujícím rodinám, které tím podporujeme v udržení vyváženého životního stylu (čas na práci i odpočinek).
Poskytujeme aktivizační činnosti, které jsou rozděleny do několika aktivizačních dopoledních bloků.
Do těchto programů jsou zařazeny:
• lehké cvičení a protahování, masírování, nabídka bazální stimulace
• pracovní činnosti, které podporují: nácvik péče o vlastní osobu, udržení hybnosti (chůze
s kompenzačními pomůckami, vstávání a usedání), procvičení jemné motoriky (kreslení,
stříhání, přebírání, psaní), duševní a fyzické schopnosti seniora (trénink paměti a slovní
zásoby, matematické dovednosti, cvičení s pomocí psychomotorického padáku apod.).
• oddechové činnosti (poslech hudby a zpěv, četba tisku, předčítání knih, luštění křížovek
a vědomostních kvízů, společenské hry, odpočinek v relaxačním křesle nebo na lůžku,
sledování televize a DVD, procházky v areálu DSS)
• různé kulturní a vzdělávací akce (besedy, vystoupení)
• každé úterý dopoledne klub ,,AKTIVITY“ ve stacionáři, na který zveme i širší seniorskou
veřejnost, pro zprostředkování kontaktů našim klientům s okolním společenským prostředím
• zprostředkování návštěvy kněze nebo kaplana pro naplnění duchovních potřeb klientů.
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Klienti při návštěvě 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, samozřejmostí je zajištění pitného režimu.
V rámci základních činností poskytujeme:
• základní sociální poradenství (vždy bezplatně);
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (V DSS je možnost koupele v bezbariérovém sprchovém koutě);
• poskytnutí stravy (zařízení zajištuje poskytnutí stravy dle výběru a dohody - snídaně, oběd,
svačina, nebo je možné stravování klienta z vlastních zdrojů);
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
• sociálně terapeutické činnosti;
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Dopravu do stacionáře si může klient zajistit sám, s pomocí rodiny, nebo lze dohodnout
dopravu charitním vozidlem přes středisko Sociální podnikání (tel. 573 378 296).
V rámci podpory účasti na společenském životě pořádáme nejen pro naše klienty pravidelné akce a besedy. V roce 2020 jsme v důsledku celosvětového výskytu nákazy Covid-19
museli z preventivních důvodů tento zvyk přerušit. Během roku byl vstup do stacionáře cizím
osobám omezen, a v důsledku dodržování protiepidemických opatření jsme se museli spolehnout jen na vlastní síly a témata.
Akce pořádané stacionářem během roku 2020:
Rok jsme začali v cestovatelském stylu. O své zážitky a zkušenosti z cest po Beskydech
se podělila naše kolegyně Kája Studená. Při pohodovém posezení u kávy jsme s ní prostřednictvím fotografií z cest promítaných na televizi a poutavého vyprávění cestovali po horách.
Další týden jsme si při dopolední kavárničce povídali o času – nezastavitelné veličině
našich životů. Jak letí, jak to bylo dříve, jak ovlivňuje naše životy, jak se počítá a měří. Tyto
zajímavosti pro nás připravila naše další kolegyně Vladimíra Procházková.
Konec ledna tradičně zaplnilo plesové období. V DSS se uskutečnilo vystoupení žáků
ZUŠ Bystřice pod Hostýnem pod vedením MgA. Magdy Čáslavové na téma plesová a taneční hudba.
Únor jsme i přes neblahé zvěsti o nepředvídaně rychlém šíření neznámého viru zahájili
ještě společně s návštěvníky klubu. Naše kolegyně Helena Seifertová nás prostřednictvím
prezentace v rámci „cestování prstem po mapě“ vzala na výlet do Prahy, ukázala zajímavá
místa a povídala o svých zážitcích.
Blížilo se období Masopustu a tak jsme si připomněli nejen pochovávání basy, ale také
jiné zvyky a tradice a nezapomněli jsme ani na „plačky“.
Další úterní kavárnička nás potěšila písničkami, které jsme zazpívali a poskládali do seznamu dle abecedy. Zpíváním jsme si pozvedli náladu, která již byla ovlivněna probíhajícím
začátkem pandemie.
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Na konci února se celosvětová situace natolik zhoršila, že jsme z preventivních důvodů
i v DSS přijali zvýšené bezpečnostní a hygienická opatření – zrušení programu klubu Aktivity, zákaz vstupu mimo klienty a zaměstnance, nošení roušek, pravidelné dezinfekce rukou při
vstupu do DSS, dezinfekce prostor.
Bohužel i přes veškeré snahy se onemocnění Covid-19 šířilo a na území ČR byl vyhlášen
nouzový stav.
S ním přišlo i nařízení Vlády ČR o přerušení provozů denních stacionářů. Poprvé od
založení tak Denní stacionář ve Chvalčově přerušil svou činnost. Protože jsme vnímali náročnost tohoto období, nabídli jsme našim klientům ostatní terénní služby Charity Bystřice p/H
– 8 klientů využilo nabídky a projevili zájem o služby Osobní asistence. Se všemi klienty jsme
byli v telefonickém spojení, abychom mohli reagovat na jejich požadavky v případě, pokud
by sami nezvládali zajištění základní péče nebo potřebných věcí.
Bylo jim nabídnuto zprostředkování kontaktu na duchovní a psychoterapeutickou pomoc
po telefonu.
Znovu se stacionář otevřel 22. 6. 2020, klienti a pečující byli předem informováni o podmínkách návštěv v DSS v souvislosti s pobytem ve skupině osob, s prevencí šíření onemocnění a s postupy při příznacích onemocnění. Ve stacionáři byla nastavena hygienická opatření
a postupy při zajišťovaní služby tak, aby se předešlo výskytu a případnému šíření nákazy.
Dodržování těchto zásad bylo a je jak pro klienty, tak pro naše zaměstnankyně náročné, ale
velkou motivací je zachovaní chodu služby, zdraví všech, spokojenost stávajících a zájem
nových klientů. Velmi nám pomohly darované štíty a jiné ochranné pomůcky, kterých byl
zpočátku nedostatek. Děkujeme za pomoc všem příznivcům a dárcům.

Po znovuotevření DSS musel personál používat i ochranné štíty.
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Přerušení činnosti klubu „Aktivity“ pro veřejnost jsme se snažili klientům vynahradit
nabídkou pestrých aktivizačních činností. Například ihned po znovuotevření si klienti vytvořili osobní složky na pracovní pomůcky, zpracovávali jsme zeleninu nebo i v rámci omezených možností se procházeli po areálu DSS. Podzim přinesl tvorbu dušičkových svícnů
a podzimní výzdoby.
Velkou oporou jak pro klienty, tak zaměstnankyně bylo a je i to, že se v DSS zachovala
středeční pobožnost a možnost duchovní podpory prostřednictvím spolupráce s farářem
P. Janem Hrudíkem a kaplanem P. Josefem Hovádem.
Konec roku byl pro nás i přes nezlepšující se pandemickou situaci přehlednější, a to díky
podpoře ACHO (zajištění relevantních informací o stále se měnících vládních nařízeních,
nabídkou zprostředkování dobrovolníků), vedení organizace (vydání vhodných ochranných
pokynů a směrnic, zajištění ochranných a dezinfekčních pomůcek, zavedení testování pracovníků, zajištění vitaminů pro posílení imunity) a velkému pracovnímu nasazení pracovnic
(dodržování nastavených pravidel a včasné reakci při možnosti výskytu viru Covid-19).
Podařilo se nám tak zachovat provoz DSS až do Vánočních svátků, kdy jsme si na Vánoce
stihli připravit krásnou vlastnoruční výzdobu, upekli společně vánoční cukroví a vyrobili adventní věnec, klienti nám napsali vzkazy, čemu se ve stacionáři těší. Rozloučení
s rokem 2020 bylo tentokrát komornějšího charakteru, museli jsme se obejít bez tradiční návštěvy dětí ze ZŠ Chvalčov při rozsvěcování stromečku a tradiční přehlídky nejen lineckého
cukroví. Vzájemně jsme si popřáli hlavně zdraví, zazpívali na povzbuzení Vánoční písně
plné naděje a podarovali klientům malou pozornost pro povzbuzení během vánočních svátků.
Po svátcích byl provoz obnoven 4. 1. 2021.
Návštěvnost klientů v roce 2020 činila v průměru 69 % kapacity zařízení.
Průměrný věk klientů stacionáře byl 82 let.
Díky finančnímu příspěvku z Tříkrálové sbírky byly v průběhu roku 2020 zakoupeny dvě
široké židle a dvě křesla pro klienty, dále myčka nádobí, která přispívá ke zvýšené hygieně
používaného nádobí.
Na tomto místě bychom chtěli vyjádřit poděkování:
• P. Janu Hrudíkovi a kaplanovi P. Josefu Hovádovi za pravidelnou středeční duchovní službu
a duchovní podporu jak klientů, tak pracovnic stacionáře;
• starostovi obce Chvalčov panu Ing. Antonínu Stodůlkovi a místostarostovi obce Ing. Janu
Chlápkovi za trvalou a vstřícnou spolupráci a podporu;
• redakci chvalčovského a bystřického zpravodaje;
• MgA. Čáslavové a žákům ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem za vydařenou hudební produkci;
• panu Kamilu Kotasovi za údržbu a pomoc při běžných opravách objektu;
• skupině Robotárna Gymnázia Matyáše Lercha Brno, která nám a našim klientů darovala
ochranné štíty;
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Děkuji všem pracovnicím DSS Chvalčov za jejich obětavou práci pro naše klienty.
Za vysoké pracovní nasazení v souvislosti s dodržováním a zvládáním opatření proti šíření
nákazy Covid -19 ve stacionáři, kdy se nám díky vzájemné spolupráci všech stále zdárně daří
udržet bezproblémový chod služby. Svou svědomitou prací potvrzují dobré jméno naší služby
a organizace Charita Bystřice pod Hostýnem, a také díky tomu se těšíme zvýšenému zájmu
nových zájemců o naši službu.
Bc. Angela Mikšánková, DiS
zástupce vedoucí, sociální pracovnice
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
Podpora ZK
– z prostředků MPSV

v tis. Kč

1 977

1 829

Ostatní provozní výdaje

551

147

Dotace, dary
– město, obce, MPSV

389

Celkem příjmy

v tis. Kč

Mzdové včetně odvodů

Podpora ZK – priority ZK

Ostatní příjmy

Výdaje

293

42
2 700

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Celkem výdaje

2 528
172
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Středisko sociální podnikání
V roce 2020 jsme museli v souladu s vládním nařízením výrazně omezit poskytování
služeb kadeřnictví, pedikúry a přepravy charitní automobily. Tyto služby jsme velkou část
roku neposkytovali vůbec nebo jen klientům Charity Bystřice pod Hostýnem, při dodržování
zvýšených hygienických opatření.

• 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 pracovnice poskytovaly v domácnostech klientů
a to jen v období, kdy to bylo předpisy povoleno. Při návštěvách dodržovaly stejná hygienická
opatření jako u ostatní terénní péče jednotlivých středisek naší organizace - měření teploty klienta, ochrana úst pečovatelky i klienta, použití rukavic, ochranného štítu, zvýšená dezinfekce.
I přes tyto ztížené podmínky bylo provedeno 150 úkonů pedikúry a kadeřnictví.

• Přeprava osob charitními vozy
Vedoucí střediska:

Vladimíra Procházková
info@bystriceph.charita.cz
Telefon:
731 646 912
Kontaktní osoba pro objednávku: Eva Sovová
Telefon:
573 378 296
Na přepravu osob je nutné předem uzavřít písemnou smlouvu.
Přepravu zajišťujeme běžným osobním vozem s možností převozu složeného invalidního
vozíku. Přepravu lze využít jednorázově nebo opakovaně k lékaři, na poštu, při obstarávání
osobních záležitostí, jako doplňkovou službu při poskytování Osobní asistenční služby nebo
pro přesun klientů DSS Chvalčov do stacionáře a zpět domů.
Od března 2020 do odvolání se nově řídíme těmito bezpečnostními pravidly:
• V každém autě musí být dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou pro řidiče i klienta
• Pro řidiče i klienta platí povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest.
• Po každém výjezdu musí být auto vyvětráno a vydezinfikovány plochy, kterých se osoby
dotýkaly.
• V autě smí být současně jen řidič a jeden klient s jedním doprovodem, kterým je člen rodiny
(pro člena rodiny platí při přepravě stejná bezpečnostní nařízení)
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Za rok 2020 ujelo 11 pečovatelek 19 111 km.
Službu využilo 52 osob z toho 23 klientů DSS Chvalčov.
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.

• 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.
Službu může využít kdokoliv, bez ohledu na to zda je klientem Charity Bystřice pod Hostýnem, po uzavření smlouvy.
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.
Nově od října 2020 Nabízíme k zapůjčení oxygenerátor.
Půjčovné pro pacienty po prodělání koronaviru je zdarma, vybíráme pouze vratnou kauci. Smlouvu s klientem uzavíráme na 2 měsíce. Dostupnost přístroje je nutné předem telefonicky ověřit.
V roce 2020 si pomůcky zapůjčilo 95 osob.
Půjčovnu kompenzačních pomůcek se nám podařilo provozovat po celý rok jen s mírným
omezením – výdej i příjem byl možný vždy jen po telefonické dohodě.
Abychom předešli případnému šíření nemoci Covid -19, dodržovala pracovnice půjčovny přísná hygienická pravidla, ke kterým patřila i dezinfekce vrácené pomůcky.
Tímto děkujeme všem klientům za zodpovědné chování a spolupráci v nelehké době.
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Sbírky
Obavy z nebezpečné nemoci, která zasáhla celý svět, ovlivnily také průběh a výsledky
sbírek každoročně pořádaných naší organizací. O to více si ceníme úsilí dobrovolníků a dárců.
Z výtěžků budeme nadále poskytovat pomoc potřebným a zkvalitňovat naše služby.

• Tříkrálová sbírka
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní
Charity, často 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 na podporu služeb Charity.
Z velké části 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 nad 15 let vybavená průkazem koledníka.

Tříkrálová sbírka v roce 2021

„My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví, vinšujem vám, …“
V roce 2021 neproběhla Tříkrálová sbírka tradičním způsobem. Z důvodu ochrany zdraví
dárců i zdraví koledníků, jsme nemohli roznášet požehnání domů. V této době bylo naší prioritou zajistit provoz všech našich služeb bez výrazného omezení. Z těchto důvodů jsme připravili několik možností, kterými jste přes všechny obtíže mohli přispět a podpořit naši práci.
• Na označených veřejných místech v Bystřici pod Hostýnem i okolních obcích jsme umístili
v období svátku Tří králů zapečetěné kasičky, kde jste měli možnost do 18. 1. 2021 přispívat.
• Dále měl každý možnost bezpečně z pohodlí domova shlédnout on- line koledu a přispět
bankovním převodem, s použitím QR kódu nebo DMS.
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Celkem 199 600,- Kč je výnos ze zapečetěných kasiček na veřejných místech v Bystřici
pod Hostýnem a okolních obcích. Koledníci za Vámi letos nemohli, proto si velmi vážíme této
podpory a děkujeme Vám všem, kteří jste pokladničky vyhledali a přispěli.
Jaké máme záměry využití vašich darů v letošním roce?
• Zakoupení 2 ks odvlhčovačů vzduchu k okamžité pomoci osobám v nepříznivé životní situaci.
• Zakoupení vozidla pro Charitní pečovatelskou službu, které bude využíváno na péči
v průběhu dne i na víkendové služby.
Sbírka byla ukončena 30. 4. 2021, celkový výnos pro Charitu Bystřice pod Hostýnem včetně DMS a podílu z Tříkrálového koncertu činí 219 420,- Kč. Děkujeme.
Menší výtěžek než v minulých letech nás může nepříznivě limitovat při nákupu výše uvedených prostředků, ale poskytování našich stávajících služeb v žádném případě neomezíme.
Moc děkuji za spolupráci a vstřícnost zaměstnancům MěÚ Bystřice p/H a obcí regionu
i jednotlivcům, kteří se ujali zodpovědnosti a umístili na dobu sbírky na úřady, do kostelů,
obchodů, trafik a lékáren pokladničky nebo se podíleli na propagaci. Letos to byla výzva a my
jsme to společně zvládli. Děkuji.
Vladimíra Procházková
koordinátorka sbírek

Podrobné výsledky najdete na internetových
stránkách Charity Bystřice pod Hostýnem
www.bystriceph.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka/

Na takto označených místech přispěli dárci
do zapečetěných kasiček celkem 199 600,- Kč.
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• Postní almužna
Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní
odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má
smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje. Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do
ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky.
(Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, únor 2012)
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,
materiálně i duchovně podporovat ty, kteří potřebují naši pomoc. Postní almužna je zcela
zřejmým vyjádřením toho, jak Církev skrze Charitu pomáhá lidem v nouzi.
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.
Každý z nás se může ocitnout v krizové životní situaci. Ceníme si podpory dárců,
díky kterým můžeme podat pomocnou ruku lidem v nouzi.
V roce 2020 se během Postní almužny vybralo celkem 28 577,- Kč
Místo
Bystřice pod Hostýnem

Vybraná částka

Výtěžek

26

6 895,-

Bílavsko

11

6 419,-

Rajnochovice

14

6 366,-

Loukov

10

2 729,-

Rusava

9

2 568,-

Vítonice

9

1 930,-

Blazice

6

1 670,-
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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. Je součástí humanitární a rozvojové pomoci Arcidiecezní Charity Olomouc.

Kdy akce probíhá?
Akce Vánoční balíček probíhá od října do listopadu.
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.
V roce 2020 jsme z Bystřice pod Hostýnem a okolních obcí poslali 22 balíčků
Děkujeme všem dárcům.
15. prosince 2020 Aktuálně-rubrika
Všechny vánoční dárky, kterých je letos 363, budou během úterního dopoledne 15. prosince naloženy a pak již nezbývá než popřát dopravci šťastnou cestu do ukrajinského Ternopilu, kde si je převezmou partneři Arcidiecézní charity Olomouc. Poprvé od roku 2008,
kdy ukrajinské děti obdržely z rukou ředitele Arcidiecézní charity Olomouc Václava Keprta
vánoční dárky českých dárců, nám současná situace zabránila v tom, abychom na Ukrajinu
dárky osobně zavezli. Epidemická situace nám letos také neumožní dětem dárky osobně předat a sdílet jejich radost, kterou pak autenticky zprostředkováváme českým dárcům.
Dárky děti rozbalí 5. a 6. ledna. V těchto dnech se na Ukrajině slaví Vánoce. Po celých
11 let, kdy je akce pořádána, bylo zvykem, že zástupci Arcidiecézní charity Olomouc osobně
dětem dárky předávali. Na počátku příštího roku budou naši partneři děti v Bortnikách, Ternopilu, Kolomyji a Lopatynu obdarovávat bez naší přítomnosti. Tradiční hromadné předávání
dárků není z důvodu pandemické situace možné a ukrajinská vláda podle posledních informací zvažuje na počátku nového roku vyhlášení celostátního lockdownu...
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DALŠÍ AKTIVITY
CHARITY BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

• Nabízíme potravinovou a materiální pomoc
Komu pomáháme?
Osobám ve vážné sociální nouzi, např. matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem
bez domova, opuštěným seniorům...
Jak pomáháme?
Výdej potravinové a materiální pomoci probíhá na distribučním místě v jednotnou dobu.
Balíčky obsahují potraviny a základní hygienické prostředky. V případě nutnosti zajistí pracovnice pomoc přímo do domácnosti.
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.
Pracovnice vždy nabízí klientovi informace o možnostech sociální pomoci nebo zprostředkování sociálního poradenství.
V roce 2020 jsme jednorázově nebo opakovaně pomohli 104 osobám v sociální nouzi
v našem regionu.
Odkud jsou potraviny a materiální pomoc?
Spolupracujeme s Potravinovou bankou
ve zlínském kraji, z.s..
Potraviny banka získává a shromažďuje od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Mimo trvanlivé jsou to i potraviny určené k rychlé
spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, neprodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně.

• Nákupy v Nouzovém stavu při pandemii Covid-19
Pro seniory nad 70 let, kteří neměli vycházet po dobu nouzového stavu na jaře 2020
ze svých domovů, jsme zavedli ve spolupráci s Potravinami Majtán možnost nákupů s dovozem do domu zdarma. V pracovní dny od 9:00 hod do 11:00 hod přijímala naše pracovnice objednávky, které telefonicky předala do Potravin, druhý den nákupy vyzvedla a rozvezla. Nejen
na tyto nákupy, ale také na rozvoz potravinové pomoci a léků potřebným jsme využili vůz Škoda Octavia zapůjčený od Škoda auto a.s. a firmy HoppyGo. Děkujeme za bezplatné zapůjčení.

• Benefity pro zaměstnance
Poděkování za vyčerpávající práci, zejména v první vlně pandemie, patří všem zaměstnancům.
My zaměstnanci děkujeme řediteli Ing. Pavlu Pilmajerovi za včasnou reakci při zajišťování ochranných pomůcek. Za vitamínové balíčky, kterými jsme si mohli zajišťovat potřebnou
imunitu, za ochranné krémy na desinfekcí zničené ruce a další benefity v podobě vstupenek
do ZOO, koncertu na Velehradě nebo proplacení zdravotních masáží.
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Výlet do ZOO Lešná.
Jednoho krásného deštivého dne, konkrétně v sobotu v září, jsme se vydali na výlet do
ZOO Lešná ve Zlíně. Jeli jsme celkem tři rodiny, 5 dětí a 3 dospělí – maminky. Vyjeli jsme
brzy ráno autobusem. Po příjezdu jsme si koupili vstupenky a nadšeně prošli vstupní bránou.
Obdivovali jsme žirafy, zebry, slony, opice, surikaty, prostě všechny zvířata, které tam mají.
Nejvíce nás zaujal pavilon s rejnoky. Koupili jsme si pro ně jídlo a šli je krmit. Nebylo to tak
jednoduché jak jsme si mysleli. Menší děti se trošku bály, my větší jsme se smáli. Nakonec se
nám povedlo rejnoky nakrmit a s radostí jsme nastoupili do vláčku, který nás provezl téměř
celou ZOO. Byl to úžasný zážitek. Nezapomněli jsme ani na občerstvení, které jsme si koupili
v místním bufetu. Poté jsme se šli podívat na tuleně, u kterých jsme strávili také hodně času.
Dokázali jsme je bez rušení a s ohromením pozorovat jak skáčou do vody, zase se suší a opět
skáčou... Úplně nám vyrazili dech, až jsme zapomněli na déšť i mokré oblečení. Nevynechali
jsme ani návštěvu tropického pavilonu Yukatan. Bylo v něm opravdu horko, ale mělo to jednu
obrovskou výhodu. Oblečení, pláštěnky a všechno co jsme měli mokré nám uschlo.
Nad hlavami nám poletovali ptáci. Trošku jsme se báli a zároveň smáli tomu, že nám sednou
na hlavu nebo na rameno. Prošli jsme už celou ZOO a velmi unavení navštívili ještě suvenýry.
Každý si mohl něco koupit – za odměnu, že jsme nezlobili a tak jsme domů jeli s novými plyšáky.
Výlet se nám velmi líbil a doufáme, že si ho někdy opět zopakujeme. Snad i za pěkného počasí.
Lucie Dytrychová

Slavnostní Večer lidí dobré vůle na Velehradě
Charita Bystřice pod Hostýnem nabídla zaměstnancům účast na koncertu pro pracovníky
v 1. linii při oslavách svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě. Této příležitosti jsme využily čtyři pracovnice. Před programem jsme navštívily P. Stanislava Jordána, se kterým jsme
společně zavzpomínali na jeho působení v Bystřici pod Hostýnem i jeho pravidelné návštěvy
Denního stacionáře pro seniory na Chvalčově.
Potom jsme se odebraly na koncert, kterému předcházela modlitba za vlast v Bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. V úvodu poděkoval všem lidem, kteří
pracovali ve zdravotnictví a sociálních službách, olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.
Mezi vystupujícími tradičně nechyběl Jiří Pavlica s Hradišťanem, doplnil ho zpěvák Miro
Žbirka a další. Úžasný zážitek přetrvává i po roce.
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• Den Charity
Zdraví a spokojenost je pro nás vždy prioritou. Proto jsme k pořádání společných akcí
v roce 2020 přistupovali s velkou opatrností. Na svátek patrona charitního díla sv. Vincence
z Pauly jsme si skromně připomenuli velký význam naší práce. Ve farním kostele sv. Jiljí
v Bystřici pod Hostýnem sloužil mši svatou za naše poslání, za zaměstnance, klienty a dobrovolníky živé i zemřelé P. Josef Hovád. Za společnou modlitbu za dar zdraví a ochranu Panny
Marie Bohu díky.

• 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 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 zástupce farnosti Bystřice p/H - P. Jan Hrudík, kaplan P. Michal Zahálka nebo kaplan P. Josef Hovád. Klienti mají
možnost se zúčastnit modlitby, svátosti eucharistie, případně svátosti smíření a prožít příjemné dopoledne při kávě a společném sdílení. I v případě potřeby zaopatření klienta v terénu se
na ně můžeme kdykoli obrátit.
Kaplan Michal Zahálka ukončil působení v naší farnosti k 30. 6. 2020. Tímto ještě jednou
přejeme hodně Božího požehnání na nové cestě a za všechno Pán Bůh zaplať.
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.

Podpora zřizovatele
Zřizovatelem Charity Bystřice pod Hostýnem je Arcibiskupství olomoucké. Vážíme si
jeho podpory zejména v těchto oblastech:
• pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky, Postní almužny, humanitární pomoci
• odborná a konzultační činnost
• exercicie pro zaměstnance
• benefity získané z titulu evidované právnické osoby, zřízené církví (levnější energie, telefon a pod.)
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PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2020
dle § 30 vyhlášky 504/2002 Sb.
Účetní jednotka:

Charita Bystřice pod Hostýnem
Ul. 6. května 1612, 76861 Bystřice pod Hostýnem
IČ: 47930560
DIČ: CZ47930560

Právní forma:
Poslání:

721 – Církevní organizace, typ Církevní právnická osoba
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.

Rozvahový den:
31. 12. 2020
Okamžik sestavení účetní závěrky: 28. 3. 2021
Účetní období:
kalendářní rok
Zřizovatel: Arcibiskup Olomoucký, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc, číslo registrace
8/1-02-729/1996, datum evidence 30. 10. 1996
Organizační struktura podniku a její změny v průběhu roku:
Vedení podniku je v místě sídla společnosti. Organizační složky nebyly zřízeny.
Členové statutárního orgánu k datu sestavení závěrky:
Ředitel: Ing. Pavel Pilmajer od 1. 12. 1998
Název a sídlo společností, v nichž má účetní jednotka majetkový podíl: Účetní jednotka
nedrží žádný podíl v jiných účetních jednotkách. Je členem občanského sdružení MAS Podhostýnska o.s., IČO: 27042979.
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Mzdy a zaměstnanci:
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2020
Mzdové náklady celkem:
Odměny členům správní a dozorčí rady:
Zákonné sociální pojištění – účet 524
Zákonné sociální náklady – účet 527

30
10.055 tis. Kč
0,- Kč
3.252 tis. Kč
333 tis. Kč

Jeden zaměstnanec (ředitel) je statutárním orgánem účetní jednotky.
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. V roce 2020
nebyly členům správní a dozorčí rady poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná peněžitá či
nepeněžitá plnění. V roce 2020 nebyli v pracovně právním vztahu žádní rodinní příslušníci členů
správní a dozorčí rady ani s nimi nebyly uzavřeny žádné obchodní smlouvy či jiné smluvní vztahy.

Informace o použitých účetních metodách a obecných účetních
zásadách a způsobech oceňování
Způsob ocenění:
a) zásob nakupovaných: nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou zásob vytvářených ve vlastní režii: nejsou vytvářeny zásoby ve vlastní režii
b) hmotného a nehmotného majetku vytvářeného vlastní činností: ve vlastní režii není majetek vytvářen
c) hmotného a nehmotného majetku pořízeného nákupem: ocenění v pořizovacích cenách
d) cenných papírů a majetkových účastí způsob není stanoven, neboť účetní jednotka nemá
tento majetek v účetní evidenci
e) příchovků a přírůstků zvířat: způsob není stanoven, nejsou v účetní evidenci
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: RPC nebyla k ocenění majetku použita. Změny způsobů oceňování, postupů odepisování a postupů účtování: nebyly
Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek: společnost má v evidenci dlouhodobý majetek. 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 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. Ve srovnání s minulým účetním
obdobím nedošlo k žádným podstatným změnám ve způsobu oceňování a postupů účtování.
Společnost účtuje o pohybu zásob způsobem B.
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.
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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
Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:
Při přepočtu účetních zápisů v cizích měnách na českou měnu byl použit aktuální směnný
kurz vyhlašovaný Českou národní bankou, a to k datu uskutečnění účetního případu.
K datu sestavení účetní závěrky byl proveden přepočet majetku a závazků kurzem ČNB,
platným k datu 31. 12. 2020.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztráty
Ve výkazech jsou uvedeny všechny významné položky, podstatné pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice společnosti. Mezi datem účetní závěrky a datem jejího
schválení nedošlo k žádným rozhodným skutečnostem ve stavu aktiv a pasiv.
Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, a uvedení povahy a formy tohoto zajištění: Nejsou
Pohledávky:
Souhrnná výše pohledávek k 31. 12. 2020: 671 tis. Kč
Pohledávky po splatnosti 5 let:
K datu 31. 12. 2020 nejsou evidovány žádné pohledávky starší pěti let.
Pohledávky zajištěné ručením jiného subjektu:
K datu 31. 12. 2020 nejsou evidovány žádné pohledávky zajištěné ručením jiného subjektu.
Pohledávky kryté dle zástavního práva: nejsou
K datu 31. 12. 2020 nejsou evidovány žádné pohledávky zajištěné zástavním právem.
Vlastní jmění:
Ke změnám vlastního jmění v průběhu roku 2020 došlo z titulu vyúčtování hospodářského
výsledku za rok 2019. Je evidováno vlastní jmění v hodnotě 1.735 tis. Kč.
Závazky:
Souhrnná výše závazků k 31. 12. 2020: 1.435 tis. Kč
Závazky po splatnosti 5 let: K datu 31. 12. 2020 nejsou evidovány žádné závazky starší pěti let.
Závazky kryté podle zástavního práva: K datu 31. 12. 2020 nejsou evidovány žádné závazky zajištěné zástavním právem. Účetní jednotka neeviduje akcie nebo podíly. Neexistují
žádné majetkové cenné papíry, dluhopisy nebo podobná práva v držení účetní jednotky.
Závazky z leasingových smluv: nejsou
Závazky vůči státu:
• DPPO 0 tis. Kč
• Daň z příjmů zaměstnanci 97 tis. Kč
• Odvod DPH 0 tis. Kč
Závazky vůči MSSZ a zdravotním pojišťovnám:
• MSSZ 260 tis. Kč
• Zdravotní pojišťovny 112 tis. Kč
Závazky vůči zaměstnancům: 692 tis. Kč
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Přijaté dary: Účetní jednotka v roce 2020 nepřijala žádné dary. Přijala příspěvky z organizační složky v hodnotě 132 tis.
Veřejné sbírky: Účetní jednotka v roce 2020 neuspořádala žádnou veřejnou sbírku.
Rezervy: V roce 2020 nebyly tvořeny ani čerpány rezervy.
Členění výsledku hospodaření:
Společnost v účetním období 2020 dosáhla příjmů z hlavní činnosti i hospodářské činnosti.
Výnosy podle hlavních činností v tis.:
Druh činnosti – výnosů (tržeb)

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

0

0

5.155

254

0

0

Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby ostatní
Ostatní výnosy

61

1

132

0

10.772

0

Úroky

0

0

Zúčtování opravných položek

0

0

16.120

255

Přijaté příspěvky
Zúčtování fondů dotací

Celkem

Provozní dotace:
V roce 2020 činily přijaté provozní dotace celkovou částku 10.772 tis Kč. Investiční část
dotace činila 0 tis. Kč a je evidována na účtu 901. Tato bude postupně zúčtovávána
do výnosů ve výši nákladů s investicí spojenými (odpisy předmětného hmotného majetku).
Výzkum a vývoj:
V roce 2020 nebyly vynaloženy žádné náklady na výzkum a vývoj.
Přehled o přijatých darech a dotacích v Kč.:
Druh příjmu

Celkem

Přijaté příspěvky od jednotlivců

830

Přijaté příspěvky - TKS

41.000

Přijaté příspěvky od jiných organizací

90.000

Přijaté příspěvky celkem:

131.800
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Provozní dotace – podpora ZK

914.300

Provozní dotace – ZK zajištění dostupnosti

7.527.560

Provozní dotace od obce Chvalčov

120.000

Provozní dotace od obce Rusava

5.000

Provozní dotace od města Bystřice pod Hostýnem

1.100.000

Provozní dotace COVID

531.319

Provozní dotace – na ochr. pomůcky z MPSV

480.117

Dotace na dorovnání výpadku příjmů

94.079

Provozní dotace celkem:

10.772.375

Celkem

10.904.175

Účetní jednotka eviduje přijaté prostředky určené k poskytnutí třetím osobám (na účtě 911)
a to přijaté postní almužny.
Postní almužna v roce 2020 v Kč:
Postní almužna

Hlavní činnost

Zůstatek k poskytnutí z roku 2019

30.081

Čerpání v roce 2020 – přímá pomoc

-30.081

Zůstatek k poskytnutí 2021

0

Příjem postní almužna 2020

28.577

Čerpání v roce 2020 – přímá pomoc

295

Zůstatek k poskytnutí 2021

28.282

Výpočet hospodářského výsledku nebyl ovlivněn způsobem oceňování finančního majetku. Protože účetní jednotka je oprávněna poskytovat zdravotní služby, je povinna ve smyslu
ZDP, § 18a odst. 5 zdaňovat veškeré příjmy s výjimkou investičních dotací. Základ daně byl
zjištěn v souladu se zákonem o dani z příjmů. Vypočtený základ daně byl vykázán ve výši
-410 tis Kč. Protože účetní jednotka provozuje zdravotnické zařízení byl tento hospodářský
výsledek vykázán celý ke zdanění.
Účetní jednotka nemá daňovou povinnost.
Hospodářský výsledek minulého účetního období tj. ztráta ve výši- 84 tis Kč byla převedena do nerozděleného zisku a neuhrazených ztrát minulých let.
V Bystřici pod Hostýnem 28. 3. 2021
Ing. Pavel Pilmajer, ředitel
Zpracoval: Ing. Šárka Mertová, daňový poradce
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Poděkování
DSS
Chvalčov
Charita Bystřice pod Hostýnem děkuje těmto úřadům, firmám, organizacím, podnikatelům
i jednotlivcům za dobrou spolupráci, materiální a finanční podporu. Velice si vážíme pomoci při
zajišťováním ochranných prostředků, potřebný pro zabezpečení našich služeb:
Zlínskému kraji
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
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 ve Slavkově pod Hostýnem
Obecnímu úřadu v Komárně
Obecnímu úřadu v Mrlínku
Arcidiecézní charitě Olomouc
děvčatům z Klubu StonoŠka
firmě Škoda auto a.s. a HoppyGo
firmě Moldex-Metric z Ústí nad Orlicí
firmě Hartmann – Rico a.s. z Veverské Bítýšky
firmě INFOR (Česká republika) s.r.o.
MUDr. Janu Vejrostovi a Kateřině Vejrostové
skupině Robotárna Gymnázia Matyáše Lercha Brno
zaměstnancům Lékárny Salvia Bystřice pod Hostýnem
zaměstnancům Potravinové banky ve Zlínském kraji, z.s.
zaměstnancům Potravin Majtán
p. Janečkové, p. Rabbové, p. Šimarové, p. Uhříkové a dalším nejmenovaným dobrovolnicím.
Zvláště děkujeme všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří nám pomáhali při přípravě
a realizaci Sbírky Postní almužna a Balíčky na Ukrajinu: farním úřadům v Bystřici p/H, Vítonicích, Rusavě, Bílavsku, Rajnochovicích, Blazicích a Loukově.
Velmi děkujeme za spolupráci a vstřícnost zaměstnancům MěÚ Bystřice p/H a obcí regionu i jednotlivcům, kteří se ujali zodpovědnosti a umístili na dobu Tříkrálové sbírky na úřady,
do kostelů, obchodů, trafik a lékáren pokladničky nebo se podíleli na propagaci.
Děkujeme také všem členům Charitní rady za jejich nezištnou práci a podporu naší
charity. Závěrečné poděkování patří všem bezejmenným dárcům, kteří podpořili naši činnost v roce 2020.

Tato Vaše podpora a Váš zájem o naši práci
nám umožňuje pomáhat lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Aktivizační činnost.
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Navštěvujeme interaktivní hřiště
v areálu ZŠ Chvalčov.

Děkujeme všem dárcům Tříkrálové sbírky 2020.

Přeprava pomoci z Potravinové banky ve Zlínském kraji, z.s a nákupy pro seniory díky firmě
Škoda auto a.s. a HoppyGo.

Co může obsahovat balíček na Ukrajinu.

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

Půjčovna kompenzačních pomůcek:
Úřední hodiny:
středa 13:00 - 15:30
6. května 1071, Bystřice p/H
provoz
tel. 734 762 296

