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Vznik a poslání
Charita Zlín je nestátní nezisková organizace, která se zabývá sociální, zdravotní
charitativní a humanitární činností ve Zlíně a Zlínském kraji. Byla zřízena
olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem v červnu roku 1991, jako
účelové zařízení římskokatolické církve. Právně je Charita Zlín samostatný subjekt,
začleněný do organizační struktury Arcidiecézní charity Olomouc. Je členem
Charity Česká republika a skrze ni je zapojena do mezinárodních společenství
křesťanských organizací Caritas Europa a Caritas Internationalis.
Posláním zlínské Charity je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní
nebo sociální nouzi. Je to služba poskytovaná člověku bez ohledu na jeho
národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo náboženské vyznání.
Cílem konání Charity Zlín je důstojný život pro každého člověka v každé situaci.

Když je člověku 25 let, má se určitě za čím ohlédnout
Podobné je to i v situaci, kdy 25. výročí ustanovení slaví naše Charita. Pokud se
máme ohlédnout v optice našeho poslání, musíme konstatovat, že za oněch 25 let
jsme pomohli velkému množství potřebných. Neděláme si nároky na nějaký vděk za
naši práci, na druhou stranu musím uznat, že nás vždy potěší, když dojde
poděkování od uživatelů našich služeb nebo jejich rodin. Při hodnocení se také
nemůžeme vyhnout zmínce o Tříkrálové sbírce. Jednak je to naše největší akce,
v níž se v průběhu let angažovaly tisíce dobrovolníků a také je to pro nás
nenahraditelný zdroj prostředků pro tak zvanou přímou pomoc, díky níž jsme mohli
podpořit neuvěřitelné množství lidí v tíživých životních situacích. Bohužel jsme
pomáhali i v situacích, kdy péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Výše uvedené by nebylo možné, kdyby nebylo velkého množství nadšenců, kteří
buď přímo u nás pracují, nebo pracovali a všech, kteří nám jakýmkoliv způsobem
pomáhají a pomáhali. Nikdo nechodí do charity pracovat s vidinou zbohatnutí a
v těch podmínkách, které naše společnost vytváří pro pracovníky v sociálních
službách, je nutné konstatovat, že u nás pracují ve velké většině skuteční „srdcaři“,
kteří chápou, že je spousta lidí, kteří se bez naší pomoci neobejdou, a že pokud
k takovému člověku nedojdeme my, často nikdo další, kdo by pomohl, prostě není.
Závěr může být jenom jeden, velmi a s velkou pokorou děkuji všem minulým
i současným zaměstnancům a všem, kteří nám pomáhali a pomáhají.
Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín
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Charita Zlín už dvacet pět let reaguje na konkrétní
potřeby našich bližních a člověka vůbec
Organizace nebo firma, která slaví dvacet pět let své existence, tak už má jasně
definovanou cílovou skupinu nebo druh nabízené služby, či svou činnost. A tímto
vším získává pevné a jisté místo na trhu práce či služeb.
Jak je to u Charity, která ve Zlíně a okolí už čtvrt století nabízí a provozuje své
služby? Je to trochu jinak, platí tu obecně zmíněné pravidlo, ale určitá část činnosti
se různě mění. Reaguje totiž na konkrétní potřebu a nouzi našich bližních a člověka
vůbec. Přirovnal bych to k životu v rodině. Když má rodina malé děti, musí řešit
vodění dětí do školky, později odpolední družinu, kroužky, tréninky, nárůst výdajů.
Pak rodina řeší svatby, pomoci s vnuky, bydlení a další záležitosti. Přitom
mnohokrát plynule začne rodina řešit návštěvy stárnoucích rodičů doma i
v nemocnici a též drobnou pomoc.
A domnívám se, že podobné to je i se službou zlínské Charity. Musí řešit záležitosti
očekáváné - péči o starší, osamělé a nemocné, ale také potřebu pomoci matkám
v tísni nebo podpořit uplatnění handicapovaných. Musela ovšem umět reagovat také
na neočekávané události, jako byly povodně nebo mimořádné události v zahraničí
jako zemětřesení, běženci a jiné bolestné situace.
Rodina, která různá období a situace během let zvládne, prožívá určitou radost a
vnitřní hrdost. Stejnou radost, uznání, úctu a hrdost je potřeba projevit také vedení
zlínské Charity, ale také všem jejím pracovníkům v organizací provozovaných
pobytových či ambulantních zařízeních, ale i v domácí péči.
A nebyla by tato vděčnost úplná, kdybychom zapomněli poděkovat dobrému Bohu,
že vede skrze dobré lidi toto dílo, dává jim k této službě sílu, inspiraci a potřebné
dary, ale také všem, kteří službu Charity Zlín využívají a i těm, jež svými hmotnými
i finančními dary, modlitbou, věnovaným časem či dobrovolnickou službou život
organizace provázejí.
Ať se tyto krásné lidské postoje nikdy z naší společnosti nevytratí.
Mons. Josef Nuzík, generální vikář arcibiskupa olomouckého
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Charita Zlín, dvacet pět let, 1991 - 2016
Záštitu převzali Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, MVDr. Stanislav
Mišák, hejtman Zlínského kraje a MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlína.
Sobotní podvečer před nezávaznou památkou
svatého Josefa Dělníka, patrona zlínské Charity,
byl ve znamení oslavy výročí jejího ustanovení.
Ve zlínském kostele Panny Marie Pomocnice
křesťanů setkání zahájil ředitel organizace: „Tato
oslava je především poděkováním všem
zaměstnancům, nositelům toho základního, co
konáme, a to je pomoc potřebným. Poděkovat
také musíme všem, kteří nás na naší dosavadní dlouhé cestě jakýmkoliv způsobem
podpořili.“ Následoval koncert Dětského orchestru u salesiánů.
Akce se konala za finanční podpory statutárního města Zlína, technicky ji podpořila
zlínská Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanů.
Nedělní mši svatou celebroval generální vikář
Arcibiskupství olomouckého Mons. Josef Nuzík,
2003-2005 farář ve Štípě a vizovický děkan.
Charita Zlín, 1991, motto: Nezáleží na tom, kolik
toho vlastníme, ale na tom, zda z toho, co máme,
umíme dávat. Nezáleží na tom, co děláme, ale na
tom, jak to děláme a proč to děláme. Nezáleží na
tom, zda se sami umíme veselit, ale na tom, zda
dovedeme přinášet radost jiným. Nezáleží na tom, zda jsme šťastni, ale na tom, zda
jsme schopni zajišťovat štěstí jiným. Nezáleží na tom, zda jsme milováni, ale na
tom, zda milujeme jiné a jsme jim požehnáním. Nezáleží na tom, zda jsme dlouho
živi, ale na tom, jak jsme naplnili svůj život.
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Organizační struktura Charity Zlín
Charita Zlín
Burešov 4886, 760 01 Zlín
telefon: 577 224 050
e-mail: info@zlin.charita.cz
www.zlin.charita.cz
Bankovní spojení: č.ú. 1400878319/0800
ČS, a.s., Zarámí 4463, 761 65 Zlín
Vlastimil Vajďák, ředitel

Středisko projektů a PR
Burešov 4886, 760 01 Zlín
telefon: 603 491 601
e-mail: info@zlin.charita.cz
www.facebook.com/CharitaZlin
www.twitter.com/CharitaZlin
www.instagram.com/charitazlin/
Ing. Pavla Romaňáková, vedoucí střediska

Ekonomické a personální středisko
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, telefon: 731 681 100, e-mail: eko@zlin.charita.cz
Ing. Renata Tlustáková, asistentka ředitele (do 31.1.2016)
Luboš Klobušický, vedoucí ekonom (od 1.2.2016)
Občanská poradna Charity Zlín (sociální služba od 2006/09)
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, telefon: 739 245 973, e-mail: poradna@zlin.charita.cz
Licenza in Psicologia Růžena Sekulová, vedoucí služby
Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín (sociální služba od 2006/01)
Zálešná I/3222, 760 01 Zlín, telefon: 734 435 386, e-mail: cds@zlin.charita.cz
Michaela Blahová, vedoucí služby (3.11.2016 uvolněna dle zákona č.129/2000Sb. o krajích)
Bc. Kamila Slezáková, DiS. (od 3.11.2016)
Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín (sociální služba od 1997/06)
SNP 4789, 760 05 Zlín, telefon: 605 234 965, e-mail: chd@zlin.charita.cz
Mgr. Eva Danielová, vedoucí služby
Charitní pečovatelská služba Zlín (sociální služba od 1991/06)
Zálešná I/3222, 760 01 Zlín, telefon: 737 736 154, e-mail: chps@zlin.charita.cz
Božena Sukopová, vedoucí služby (do 31.5.2016)
Mgr. Zdeňka Vlčková, vedoucí služby (od 1.6.2016)
Charitní ošetřovatelská služba Zlín (zahájení činnosti 1991/06)
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, telefon: 737 203 357, e-mail: chos@zlin.charita.cz
Mgr. Soňa Jarošová, vedoucí služby
Duchovní činnost Charity Zlín (zahájení činnosti 2009/02)
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, telefon: 731 646 933, e-mail: pastorace@zlin.charita.cz
Noela Frolková, pastorační asistentka, pracovnice Arcibiskupství olomouckého
V roce 2016 byl průměrný evidenční stav zaměstnanců 65 osob, průměrný přepočtený stav 42,4 úvazku; z toho v přímé péči 29,4 úvazku
a všeobecná sestra 7,13 úvazku. Všichni pracovníci organizace se ztotožňují s Kodexem Charity Česká republika a Charity Zlín.
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Občanská poradna Charity Zlín
Cílem Občanské poradny Charity Zlín je pomáhat lidem řešit situaci aktivně
a efektivně, prostřednictvím poradenství přispívat k informovanosti o jejich právech
a podporovat je při vyjadřování jejich oprávněných zájmů a potřeb. Poradenství je
občanům poskytováno v poradně, ale také v jejich přirozeném prostředí a podílí se
na jejich sociálním začlenění, nezávislosti a samostatnosti.
Služba je od roku 2006 poskytována
v pracovní dny ambulantní i terénní
formou v počtu minimálně devatenáct
intervencí za týden, a to na základě
ústní smlouvy. Překážkou k přijetí
může být mimo jiné skutečnost, že
dotaz uživatele je v rozporu s posláním
služby či naplněná kapacita.
Základními činnostmi poskytované
služby jsou zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Služba se zabývá
především tématikou sociálního zabezpečení, lidských práv, pracovně - právních
vztahů, bydlení, vzdělávání, rodiny a mezilidských vztahů a tzv. dluhových pastí.
Služba pomáhá lidem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, postižení, náboženského
vyznání, sexuální orientace, politické příslušnosti, a to zdarma. Služba reaguje na
tíživé situace v životě občanů. Služba respektuje soukromí, dodržuje práva
uživatelů. Služba neřeší uživatelův problém za něj, ale poskytuje mu oporu, která
přispívá k rychlému a efektivnímu vyřešení jeho životní situace vlastními silami.
Služba je jedinečná formou poskytování - přichází i do domácností uživatelů.
Služba poskytuje odbornou profesionální činnost dle zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách v platném znění. Služba je stále více vyhledávanou seniory,
rodinami i samoživiteli. Služba umí také zajistit materiální pomoc.
Služba ctí své zásady – nezávislost, nestrannost, diskrétnost, respektování, které
vycházejí z Etického kodexu občanských poradců a Asociace občanských poraden.
Službu v daném roce využili 294 uživatelé, poskytnuto bylo celkem 997 intervencí.
Dotace na provoz Občanské poradny Charity Zlín v roce 2016 poskytl Zlínský kraj
z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a
programu Priority Zlínského kraje, obé pro rok 2016, statutární město Zlín a dárci.
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Poradenství = odborná rada, vlídné slovo, povzbuzení
S pomocí poradny došla paní Julie k vysněnému cíli
Pane Hanke, tímto bych Vám chtěla poděkovat za Vaši pomoc. Díky Vám jsem
dostala práci. Pomáhal jste mi hledat inzeráty, doprovázel mě na pohovory. S Vaší
pomocí jsem to nevzdala. Mockrát Vám děkuji.
Paní Simona se rozhodla řešit své předlužení. Nyní se jí lépe dýchá
Do mého života vstoupila exekuce. Mé
dluhy přesáhly jeden milion korun a já
měla pocit, jako bych byla ve svěráku
a nikdy se z něj neměla dostat. Bylo mi
jasné, že pokud ne v tuto chvíli, tak
nikdy. Udělala jsem krok svého života
a oslovila Vás, profesionály, s prosbou
o pomoc v mé krizi. Děkuji Vám,
pracovníkům poradny, kteří jste mi
pomohli zmapovat mé veškeré dluhy.
Jen díky Vám, jsem byla schopna
doložit dokumenty potřebné k podání návrhu na oddlužení. Jsem velmi ráda, že
návrh byl schválen. Při řádném plnění podmínek budu za pět let zcela oddlužena.
Ještě jednou děkuji za vše. Díky Vám se mi lépe zvládá mé žití, lépe se mi dýchá.
Paní Zdena žije sama, nemá možnost získat pomoc od rodinných příslušníků
Od své praktické lékařky se paní Zdena dozvěděla, že její zhoršující se zdravotní
stav v oblasti mobility, konkrétně chůze, může zmírnit chodítko, kompenzační
pomůcka, která jí usnadní pohyb. Díky sousedům, jimž se svěřila, získala kontakt na
poradenství. Nebylo těžké, ve spolupráci s ortopedickým lékařem uživatelky,
prodejnou zdravotnických pomůcek a pobočkou příslušné zdravotní pojišťovny,
o pomůcku zažádat. Chodítko osamělé seniorce skutečně usnadnilo pohyb. Zvýšila
se její soběstačnost, mohla opět vyjít ven, za sousedy a obnovit tak pomalu ztrácené
kontakty. Potěšila nás její několikrát opakovaná slova díků. Růžena Sekulová
Na otázku: „Doporučili byste službu přátelům a známým?“, odpovědělo
ANO 100% uživatelů, kteří se do dotazníkového šetření zapojili
Posláním služby je poskytovat podporu a pomoc občanům, jejichž sociální
a zdravotní stav je pro ně momentálně omezující a kteří svou nepříznivou životní
situaci vnímají jako neodkladnou a nemohou ji zvládnout vlastními silami.
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Domovinka – centrum denních služeb pro seniory
Cílem služby je posílení schopnosti a dovednosti, podpora k samostatnosti,
aktivizace, motivace a podněcování, pomoc při řešení osobních problémů, duchovní
podpora, vytvoření příjemného rodinného prostředí a zajištění denní péče v době,
kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání.
Služba je od roku 2006 poskytována
v pracovní dny ambulantní formou
maximálně deseti seniorům, a to na
základě písemné smlouvy. Překážkou
k přijetí může být mimo jiné zdravotní
stav zájemce či naplněná kapacita.
Základními činnostmi služby jsou
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí
stravy, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, sociálně terapeutická činnost, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
(cvičení paměti, výtvarné činnosti, duchovní setkání, návštěva kulturních akcí).
Fakultativně je zajišťována doprava uživatelů do a ze zařízení v den využití služby.
Služba zajišťuje péči uživatelům, kteří nemohou zůstat sami ve své domácnosti, za
úhradu dle aktuálního sazebníku. Služba reaguje na akutní i chronické tíživé či
krizové zdravotní a sociální situace v jejich životě. Služba realizuje představy
uživatele o průběhu a náplni jeho pobytu v zařízení. Služba, v rámci možností,
iniciuje a motivuje uživatele k samostatnosti. Služba umožňuje seniorům trávit část
dne ve společnosti vrstevníků. Služba pomáhá rodinám, které pečují o své blízké.
Služba je jedinečná svým rozsahem na území města Zlína. Služba poskytuje
odbornou profesionální činnost dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách
v platném znění. Služba je stále více vyhledávanou seniory i jejich rodinami. Služba
stojí plně za svým mottem: „Není dobré, aby člověk byl sám“.
Služba ctí své zásady – individuální přístup, respektování soukromí, nestrannost,
dodržování lidských práv, důstojné prostředí.
Službu v daném roce využili 33 uživatelé, průměrná denní návštěvnost 9,4 osob.
Dotace na provoz Domovinky – centra denních služeb pro seniory Charity Zlín
v roce 2016 poskytl Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2016, statutární město Zlín a dárci.
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Domovinka = druhý domov, odehnaný smutek i jiskra v oku
Že se panu Vojtěchu Blahovi vrátila jiskra do oka, potvrdila jeho dcera
Můj tatínek v Domovince doslova rozkvetl. Byla jsem šťastná, když jsem slyšela o
jeho podnětně prožitém dni. Celý život prožil věrně v křesťanské víře a velmi ho
těšily i všechny bohoslužby a modlitby, které dávají stáří, jeho bolestem a
problémům z hlediska věčnosti smysl. Uvědomovala jsem si, jak mnoho Vaše
zařízení dělá nejen pro klienty, ale zejména pro rodinné příslušníky. Tatínek
vzpomíná s láskou a vděčností. V úctě a obdivu, Milada Baumannová.
Dcera paní Jindřišky Seidlové vnímá Domovinku jako maminčin druhý domov
Moje maminka za Vámi moc ráda
chodí, našla zde nové přátele a těch
zážitků, které za poslední rok měla,
dávno tolik nezažila. Až během roku
mně začalo být jasné, proč má Vaše
sociální služba tento název. Vy pro
spoustu potřebných lidí vytváříte
novou
rodinu,
nový
domov,
Domovinku. Ještě jednou moc děkuji.
Přeji všem pečujícím zaměstnancům
hodně síly, dobré nálady. Eva Králová
Pana Břetislava Ševců už osamocení a smutek doma netrápí
Osmnáct let samoty se na mne pomalu podepisovalo, a já začal přemýšlet, co dělat,
abych se necítil tak sám. Svěřil jsem se dětem, co mě trápí. Časem mi řekl starší syn
o Domovince. Hned při první návštěvě, po půlhodinovém posezení, jsem pochopil,
že jsem našel místo, které mi doma schází. Prohlašuji zodpovědně, že pracovníci
jsou milí, ochotní, hodní k seniorům. Vymýšlí pro nás spoustu aktivit, jako je
cvičení, malujeme, luštíme a procvičujeme paměť, taky jezdíme na výlety, do kina i
divadla. Jsem moc spokojený a všem říkám, jak je v centru pěkně. I rodině říkám,
jak je mi dobře a všude Vás chválím. Jsem rád, že jsem našel takové místo.
Na otázku: „Doporučili byste službu přátelům a známým?“, odpovědělo
ANO 100% uživatelů, kteří se do dotazníkového šetření zapojili
Posláním služby je poskytnout seniorům důstojnou pomoc a podporu k nezávislosti,
tím vyloučit setrvání v nepříznivé situaci a předcházet tak jejich izolaci.
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Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín
Cílem služby je zajištění bezpečného zázemí formou přechodného důstojného
ubytování a podpora ke zvýšení schopností obstát v běžném životě.
Služba je od roku 1997 poskytována
celoročně pobytovou formou vždy
maximálně deseti dospělým s dětmi,
na
základě
písemné
smlouvy.
Překážkou k přijetí může být mimo
jiné skutečnost, že uživatel žádá
službu, kterou zařízení neposkytuje či
naplněná kapacita.
Základními činnostmi služby je
poskytnutí ubytování v samostatné
bytové jednotce s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, pomoc při zajištění
stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí. Azylové ubytování nabízí i programy zaměřené na aktivizaci uživatelů
(sociálně-terapeutická činnost a schůzky s nimi), či aktivity otevřené veřejnosti, jako
například upomínky našich tradic nebo odpoledne her a soutěží nejen pro děti.
Služba zajišťuje bezpečnou podporu rodičům s nezaopatřenými dětmi či těhotným
ženám. Služba reaguje na naléhavé rodinné či bytové krizové situace v jejich životě.
Služba iniciuje, v rámci možností, uživatele k vlastní aktivitě a samostatnosti při
řešení nastalé situace. Služba motivuje uživatele k činnostem, které nevedou
k setrvání nebo prohlubování jejich nepříznivé sociální situace. Služba posiluje
sociální začleňování uživatele. Služba chrání zájem dítěte. Služba připravuje
dospělé s dětmi na důstojný způsob života v přirozeném prostředí s minimální nebo
nulovou závislostí na sociálních službách. Služba poskytuje odbornou profesionální
činnost dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění.
Služba ctí své zásady – respektování soukromí a osobnosti uživatelů, vycházení
z individuálně určených potřeb uživatelů, zachování lidské důstojnosti, motivování
uživatelů k řádné péči o děti, týmová práce personálu.
Službu v daném roce využilo 18 dospělých s dětmi; obsazenost bytů byla 97 %.
Dotace na provoz Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín v roce 2016
poskytl Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2016, statutární město Zlín a dárci.
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Azylový dům = maximální opora i nová životní etapa
Markéta Sternatová je díky charitnímu domovu Viktorce dobrou mámou
Když jsem do zlínského azylového domu přišla, byla jsem uzlíček nervů, který
nevěděl, jak dá dohromady svůj život, natož se dobře postarat o tenkrát tříměsíční
dceru. Ale díky všem zaměstnancům jsem tady našla opravdu domov pro sebe i
svoji dceru. Vyřešila veškeré své problémy a dala se do pořádku hlavně po
psychické stránce. Nyní jsem vyrovnaným člověkem, připraveným začít novou
etapu svého života a hlavně dobrou mámou.
Nastávající maminka, paní Jolana, po dlouhé době poznala pocit bezpečí
Mé možná nejkrásnější životní období
překazila agresivita přítele, otce
našeho doposud nenarozeného dítěte.
Cítila jsem se ohrožena, postrádala
jsem
podporu,
vlídné
slovo,
v posledních dnech i lásku, vstřícnost a
porozumění. Za možnost azylového
ubytování jsem šťastná. Našla jsem tu
nejen střechu nad hlavou a skutečný
pocit bezpečí, ale i pochopení a pomoc
od personálu, v mém čase očekávání.
Otec malého Františka našel v azylovém domě maximální oporu
Po rozvodu jsem zůstal sám se synem. Pak jsem ztratil práci a dostal se do finanční
tísně, ztratil jsem bydlení. Nezbylo nic jiného, než požádat o přijetí do azylového
domu. Zpočátku jsem měl obavy, ale ty se brzo rozptýlily a můj život, a tím i život
mého syna, dostal směr a cíl. Bylo toho hodně na zařizování a sám bych to tak
snadno nezvládl. Sociální pracovnice mi velmi pomáhaly, což dobře působilo i na
syna. Ještě jednou jim za vše skutečně upřímně děkuji.
Na otázku: „Doporučili byste službu přátelům a známým?“, odpovědělo
ANO 100% uživatelů, kteří se do dotazníkového šetření zapojili
Posláním služby je poskytnout přechodné a bezpečné ubytování osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování služby vychází
z individuálních potřeb osob, podporuje jejich samostatnost a napomáhá k návratu
do běžného života. Přednostně je chráněn zájem nezletilého dítěte.
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Charitní pečovatelská služba Zlín
Cílem je zajistit bezpečné a odborné služby, zachovat běžný, resp. dosavadní způsob
života uživatele, podpořit jeho soběstačnost a zmírnit osamělost a bezmocnost,
umožnit, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém domácím prostředí, případně
poskytovat péči v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání.
Služba je od roku 1991 poskytována
denně terénní i ambulantní formou,
s okamžitou kapacitou devatenáct
uživatelů, a to na základě písemné
smlouvy. Překážkou k přijetí může být
mimo jiné skutečnost, že žadatel
nespadá do cílové skupiny.
Základními činnostmi služby je pomoc
při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (vč. možnosti docházení
uživatelů do jídelen ve městě Zlíně), pomoc při zajištění chodu domácnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Fakultativně je zajištěno
ambulantní praní a žehlení prádla a jeho transport dle individuální dohody.
Služba zajišťuje péči seniorům, převážně starším, osobám s tělesným a zdravotním
postižením, rodinám, kde se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let
věku těchto dětí, dle aktuálního sazebníku. Služba reaguje na akutní i chronické
tíživé či krizové zdravotní a sociální situace v jejich životě. Služba iniciuje a
motivuje v rámci možností uživatele služby k vlastní aktivitě při řešení nastalé
situace. Služba pomáhá pečujícím. Služba poskytuje odbornou profesionální činnost
dle zákona 108/2006Sb. o sociálních službách v platném znění.
Služba ctí své zásady – nestrannost, individuální přístup, vzájemná důvěra a pocit
bezpečí, úcta, empatie, ochota, přátelství, respektování a chránění práva na
soukromí, dodržování lidských práv a důstojnosti, ochrana osobních údajů, odborná
profesionální úroveň kvalifikovaných pracovníků, spolupráce s rodinou.
Službu v daném roce využilo 466 uživatelů, poskytnuto bylo 25.159 hodin péče.
Dotace na provoz Charitní pečovatelské služby Zlín v roce 2016 poskytl Zlínský
kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a
programu Priority Zlínského kraje, obé pro rok 2016, statutární město Zlín a dárci.
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Pečovatelky = vstřícnost a úsměv, pomoc a laskavost
Své pocity z neočekávané životní situace popsala paní Jarmila Jančová
Potkalo mne, žel Bohu, vážné onemocnění. Nemohla jsem zůstat doma sama. Ale
pomoc přišla. Pečovatelky mne navštěvují dvakrát denně a pomáhají mi zvládat
úkony, které sama nemohu absolvovat. Tím pomáhají i mému synovi, který i při vší
své snaze nemůže při zaměstnání a své rodině se dvěma malými dětmi toto
zvládnout. Mnohým z nás se těžce přijímá pomoc druhých, ale životní situace nás
k tomu stejně přinutí. Stáří a nemoci si nevybírají. Čekají skoro každého z nás, i
když málokdo čeká je. S laskavými a usměvavými pečovatelkami je to ale lehčí.
I když nemají viditelná křídla, jsou Zlínskými anděly
Hledáme anděly, zněla zlínská výzva.
„Uvědomila jsem si, že takového ve
svém středu máme. A ne jednoho, ale
dvě. Sestry, dvojčata k nerozeznání.
Alena Pavlovská a Anna Plšková
pomáhají seniorům, nosí jim úsměv,
milé slovo, dokáží vždy povzbudit.
Velmi si vážím jejich profesionality,
optimismu, lidskosti,“ napsala vedoucí
služby. Zlínské anděly předávala
náměstkyně primátora, Bc. Kateřina
Francová: „Oceňujeme pracovníky, kteří dělají mnoho pro druhé. Děkujeme jim
drobností a koncertem, který je zde tradicí. Věřím, že tou se stane i Zlínský anděl."
Sto jedna letá paní Štěpánka Světlíková poděkovala pečovatelkám za ochotu
Jsem velmi ráda, že mohu pečovatelskou službu využívat. Umožňuje mi zůstat
nadále doma a dopřát rodině trochu oddychu v péči o mou osobu. Moc si vážím
vstřícných, usměvavých pečovatelek, které jsou velmi ochotné i k nepříjemným
úkolům. Jsem jim vděčná za příjemné chvíle s nimi strávené.
Na otázku: „Doporučili byste službu přátelům a známým?“, odpovědělo
ANO 97% uživatelů, kteří se do dotazníkového šetření zapojili
Posláním služby je poskytnout pomoc a podporu osobám se zdravotním a tělesným
postižením a seniorům se sníženou soběstačností, která vznikla v důsledku věku či
nemoci. Služba podporuje úsilí uživatele setrvat v domácím prostředí a nabízí
pomoc rodinám, kde se narodily tři nebo více dětí.
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Charitní ošetřovatelská služba Zlín
Cílem ošetřovatelské, domácí zdravotní a hospicová péče, je nabídnout
odbornou zdravotní pomoc indikovanou ošetřujícím lékařem pacienta
v jeho přirozeném, domácím prostředí, a to i v terminálním stadiu léčby.
Služba je od roku 1991 poskytována
terénní formou vždy maximálně osmi
osobám v daný okamžik, na základě
indikace praktickým či ošetřujícím
lékařem, a to celoročně. Překážkou
k přijetí může být mimo jiné naplněná
kapacita či bydliště mimo dojezd
služby sjednaný s pojišťovnou.
Mezi odborné zdravotnické úkony,
které všeobecná sestra provádí, patří
například převazy, aplikace injekcí a inzulinu, zavádění permanentního MK u žen,
péče o stomie, odběry biologického materiálu, cílené kontroly fyziologických funkcí
či kontroly zaměřené například na oběhovou kompenzaci, ošetřovatelské
rehabilitace, zajištění léčby bolesti a infuzní terapie a další. Všeobecné sestry jsou
způsobilé v souladu s diagnózou stanovenou lékařem edukovat (informace, poučení,
rada, doporučení) pacienty, či rodinné příslušníky, v ošetřovatelských postupech.
Fakultativně je zajišťováno půjčování kompenzačních pomůcek.
Služba poskytuje pacientům, nejčastěji seniorům, lidem s fyzickým nebo mentálním
handicapem, včetně dětí, bezpečné a odborné úkony. Služba umožňuje pacientům
zůstat ve svém přirozeném prostředí, což má velmi příznivý dopad na jejich
psychický stav, s jehož kvalitou úzce souvisí také progrese ve stavu fyzickém.
Služba provádí odbornou profesionální péči v souladu s Etickým kodexem
zdravotnického pracovníka, dle individuálních potřeb pacienta a jeho momentálního
zdravotního stavu. Služba zajišťuje také komplexní doprovázení pacienta.
Služba ctí své zásady – odborná a profesionální úroveň kvalifikovaných pracovníků,
individuální přístup, vzájemná důvěra a pocit bezpečí, nestrannost, respektování a
chránění práva na soukromí, dodržování lidských práv a důstojnost, úcta, empatie,
ochota, duchovní podpora, spolupráce s lékaři, spolupráce s rodinou.
Službu v daném roce využilo 235 pacientů, u nichž bylo provedeno 21.528 výkonů.
Prováděné úkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, službu podporují dárci.

14

Výroční zpráva 2016

Zdravotní sestry = profesionální péče, ochota, empatie
Slova díků si nenechala jen pro sebe paní Marcela Šimíková
Jsem již šest let na invalidním vozíku a celou tu dobu mi pomáhají sestřičky. Plně si
uvědomuji, jak je jejich práce náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. My pacienti
nejsme vždy v dobrém rozmaru. A přesto jsou vždy milé, ochotné, snaží se pomoci.
Vidím na nich nefalšovanou radost z každého sebemenšího pokroku, který udělám.
Zdravotní sestry si právem zaslouží můj respekt a velký dík za svou práci a přístup.
Se svojí maminkou zůstala rodina pana Pavla až do konce
Když jsem přišel na návštěvu za
maminkou do nemocnice, tak nějak na
mne vše padlo a já si uvědomil, že už
mnoho času nezbývá. Maminka spala.
A já při pohledu na ni jsem věděl, že
na návštěvy už nechci chodit.
V nejbližším možném termínu jsem
navštívil lékaře, následně vedoucí
ošetřovatelek a ujasnil si podmínky
tzv. Domácí péče. Bylo rozhodnuto.
Své poslední dny budeme mít maminku doma. Zdravotní sestřičky k nám domů
dojížděly třikrát denně. Já i moje manželka jsme měli to štěstí, že v zaměstnání nám
vyšli vstříc, zapojila se i má sestra. Jsem nesmírně vděčný za setkání s takovými
profesionálkami, jakými sestřičky jsou. Jejich podpora, vlídné návštěvy, úsměv,
byly balzámem nejen pro maminku, ale i pro naši celou rodinu. Věděl jsem, že ještě
jedna návštěva by maminku, kdyby nám to mohla říci, potěšila. Když kněz seděl
u maminčina lůžka, zasáhnul mne i moji sestru klid a pocit smíření. Maminka odešla
v tichosti, doma, v naší blízkosti. Nedá se popsat, jak moc sestřičkám děkujeme.
Na otázku: „Doporučili byste službu přátelům a známým?“, odpovědělo
ANO 100% uživatelů, kteří se do dotazníkového šetření zapojili
Posláním služby je všímat si potřeb druhých, a to nejen těch na první pohled
patrných, ale především těch nevyřčených, usazených na duši. K poslání zdravotních
sester patří dokázat číst v očích a gestech potřebných a prostřednictvím odborných
znalostí, zkušeností a empatie, umět pomoci nebo alespoň zdárně nacházet cesty
k uzdravení či zmírnění utrpení. Toto vše je však třeba dělat s velkým porozuměním
a úctou, jak říkala blahoslavená Matka Tereza, patronka služby: „Než dělat
všechno perfektně, tak je lepší dělat chyby z lásky.“

15

Charita Zlín

Duchovní podpora
Cílem pastorační služby je podpora individuálního duchovního rozvoje, pomoc při
hledání odpovědi v otázkách víry, zprostředkování kontaktu s církevními autoritami,
prezentace služeb poskytovaných Charitou Zlín ve zlínském a vizovickém děkanátu.
Duchovní podpora, poskytovaná pracovnicí Arcibiskupství olomouckého, byla
v organizaci započata na jaře roku 2009. Základní činností je duchovní poradenství,
předávání křesťanských hodnot uvnitř charity i v rámci veřejnosti, pořádání
duchovních setkání, zprostředkování kontaktu s kněžími a další zájmové aktivity.
S pastorační asistentkou se tedy setkávají pracovníci, uživatelé služeb i veřejnost,
pod její křídla patří technické zajištění Postní almužny (aktivita ve farnostech).

Stavíme pevnější most mezi farnostmi a zlínskou Charitou
Začali jsme intenzivně naplňovat
výzvu otce arcibiskupa k založení
farních dobrovolných středisek. Pro
mne bylo užitečné setkání s pastorační
radou ve farnostech,kde jsem mohla
vysvětlit, že je vhodné, aby měli
pevnější ´most´ k poskytovateli
sociálních a zdravotních služeb. Tedy
osobu, která zná činnost organizace a
která poradí těm, co pomoc potřebují a
zároveň spojí ty, kteří si mohou
pomáhat ve farnosti sami. Je důležité, aby tento spolupracoval s knězem, byl mu
pomocníkem a informoval jej o své činnosti. U nás již vzniklo devět středisek,
jejichž zástupci se pravidelně setkávají, aby si vzájemně sdělovali své postřehy,
plány a zkušenosti. Protože hlavní náplní je vyhledávání potřebných a dobrovolná
činnost v jejich prospěch, jsme vždy všichni netrpěliví, jaké příklady z farností
přijdou. Může se jednat například o setkání pečujících, které zlínská Charita
pravidelně pořádá pro všechny, kteří chtějí naslouchat či sdělovat, mají chuť
seznámit se či potřebu nabrat novou sílu, vystoupit z každodenního stereotypu,
´nadechnout se´, neboť důležitá je i péče o sebe samu. Proto by všichni, kdo pečují,
neměli zapomínat na sebe a předcházet tak svému vyhoření. Mezi hlavní cíle, které
postupně budou farní střediska naplňovat, patří návštěva nemocných, doprovod na
bohoslužbu, k lékaři, vzájemná setkávání, materiální sbírky či duchovní podpora.
+ Noela Frolková, pastorační asistentka
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Střípky z pastorační služby, veřejná sbírka
Postní almužna – dobrovolná duchovní formace.
Peníze za požitky, odřeknuté během postní doby,
vloží lidé do pokladničky. Ta se na konci postní
doby v kostele otevře. Zapojené farnosti využijí,
prostřednictvím charity finance tam, kde je
potřeba. Sami dárci mohou označit, ve prospěch
koho by se měla darovaná částka použít. Výtěžek
almužny v děkanátu Vizovice a Zlín 113.516 Kč.
Vranov u Brna – slunečná podzimní pouť,
svěřená Panně Marii, udělala radost padesáti třem
seniorům a jejich nejbližším. Ke spokojenosti
přispěl nemalým dílem otec Pavel Kříž, zlínský
rodák, jež byl průvodcem vyhledávaného
poutního místa. Branou milosrdenství poutníci
prošli na Velehradě, kde si prohlédli i Slovanský
a Zimní sál a kapli Stojanova gymnázia.
Vánoční balíček – projekt Arcidiecézní charity
Olomouc. Ta má předem vytipované děti ze
sociálně slabých rodin, ale i dětských domovů na
Ukrajině, jimž jednotlivci či kolektivy, připraví
vánoční dárek. Prostřednictvím zlínské Charity jej
pro děti pečlivě zabalili padesát dva dárci, kteří
při nákupu zažívali, jak sami sdělovali, pocity
mimořádného naplnění a štěstí.
Veřejná sbírka pro Anetku – jíž byla
diagnostikována spinální svalová atrofie. Jde
o onemocnění, kdy buňky degenerují a svaly
atrofují, tedy ubývají a slábnou. V případě
Anetky jde o svaly celého těla. Tedy i ty, které
napomáhají dýchání či příjmu stravy. Co je pro
zdravé osoby běžné, je pro Anetku nemožné.
Proto potřebuje celodenní péči a finančně
náročnou léčbu. Za dobu konání sbírky se na samostatném účtu 179077146/0600
podařilo nastřádat 1.053.285,76 Kč. Poděkování dárcům dosavadním i budoucím.
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Tříkrálová sbírka 2016
Počátkem ledna vyšli opět do ulic Tři králové, aby přinášeli lidem radost
a koledovali pro ty nejpotřebnější. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším, jinak sociálně potřebným
skupinám osob zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Celkem bylo v roce 2016
vykoledováno 97.651.016 Kč, včetně ostatních darů (www.trikralovasbirka.cz).
Zlínská Charita vyslala 326 skupinek koledníků v rámci zlínského a vizovického
děkanátu do třech měst (Zlín, Slušovice, Vizovice), jejich částí (Jaroslavice,
Klečůvka, Kostelec, Lůžkovice, Malenovice a Lhotka, Mladcová, Salaš, Štípa,
Velíková, Chrastěšov) a čtyřiceti dvou obcí (Bohuslavice u Zlína, Bratřejov,
Březnice, Březůvky, Březová, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Doubravy, Držková,
Hostišová, Hrobice, Hřivinův Újezd, Hvozdná, Jasenná, Kaňovice, Karlovice,
Kašava, Kelníky, Lechotice, Lhota u Malenovic, Lhotsko, Lukov, Machová,
Míškovice, Mysločovice, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Provodov, Sazovice,
Šarovy, Tečovice, Trnava, Ublo, Velký Ořechov, Veselá, Vlčková, Všemina,
Zádveřice - Raková a Želechovice nad Dřevnicí). V jejich pokladničkách bylo po
rozpečetění celkem 1.827.991Kč (více na www.zlin.charita.cz).
A jak bylo s financemi naloženo? Po odečtení částek určených na humanitární
pomoc do zahraničí, krizový fond a administrativu, se 65 % vrací pořadateli,
přičemž 7 % zůstává v krizovém a nouzovém fondu na pomoc potřebným a
charitám při nepředvídaných situacích v arcidiecézi. Na projekty Charity Zlín bylo
včetně výtěžku DMS přiděleno 1.086.751,72 Kč, jež byly rozděleny následovně:
Projekt Přímá pomoc sociálně potřebným – 350.000,00 Kč; projekt S vozidlem je
námi poskytovaná domácí péče rychlejší a efektivnější – 350.000,00 Kč; projekt
Kvalitní zázemí pečovatelské služby je základem pro kvalitně poskytovanou péči –
119.751,72 Kč; projekt Nepřímá digitalizace na pracovišti RTG v Nemocnici
Milosrdných bratří Vizovice – 100.000,00 Kč; projekt Krizový fond pro pomoc
osobám postiženým např. živelnou katastrofou na Zlínsku – 100.000,00 Kč; projekt
Na cestu za klienty automobil ošetřovatelky potřebují – 67.000,00 Kč.
Poděkování patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů
v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům
sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za její hladký průběh ve své obci, dále
vedoucím skupinek koledníků a koledníkům a v neposlední řadě také všem dobrým
lidem, kteří tříkrálovým koledníkům otevřeli dveře svých příbytků, přispěli a
podpořili tak charitu v její snaze pomáhat potřebným. Děkujeme náměstkyni
primátora města Zlína, Bc. Kateřině Francové, že nad sbírkou převzala záštitu.
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Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích Zlínska
6. ledna – svůj sváteční den zahájili ve Zlíně
mágové z Východu návštěvou nejvyšší budovy,
kde předali poselství a dary hejtmanovi Zlínského
kraje. Následně putovali městem za primátorem.
Poté je v kostele sv. Filipa a Jakuba čekali vzácní
hosté, aby je doprovodili na místní náměstí, kde
herci z farnosti představili hru o Narození Ježíška.
Společně pak ´sfoukli´ vánočně vyzdobený strom.
9. ledna – Tříkrálový festival přinesl hudbu,
horký punč i přátelská setkání u zabíjačkových
pochutin. Nechyběla tradiční polévka, vydávaná
osobnostmi města. ´Prdelačka´ z téměř 30 kg
vařeného masa, bylo jí více jak sto litrů, brzy
zmizela, na chvíli ji pak zastoupila polévka bílá.
Tříkrálové putování městem a Tříkrálový festival
finančně podpořilo statutární město Zlín a dárci.

Výzva ´Foťte!´ tříkrálové koledování, zazněla již desetkrát
Šest set osmnáct fotografií, respektive skupinek koledníků, se za dobu konání
zlínského královského foto soutěžení, snažilo získat přízeň jak odborné poroty, tak
svých blízkých, přátel, kamarádů, ale i naprosto neznámých návštěvníků
internetového hlasování, přičemž mnohé svůj záběr doprovodily veršem. Je
zahřátím u srdce, když koledníci, ať už v rozblácených, namrzlých, či sluncem
zahřátých ulicích, se při koledě i baví a snaží se vymyslet záběr, který osloví.
Mnohé fotografie jsou svojí atmosférou tak silné, že vtáhnou diváka do děje. Za to
všem patří poděkování. Všechny ročníky (http://3kfotte.rajce.idnes.cz/).
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Kulturní akce, ostatní aktivity organizace a služeb
16. ledna – Pečující rovněž potřebují péči.
Pravidelná setkávání jsou určena těm, kteří pečují
o své blízké a jsou již unaveni, těm, jež nemají s
kým sdílet svá trápení, ale i radosti a chvilky
štěstí, těm, kteří se chtějí podělit o pocity, které
prožívají, těm, jež se ztrácí v legislativě, či je
obtěžuje běhání na úřady, těm, kteří dokonce řeší
zadluženost nemohoucích blízkých, či svoji.
6. května – Zahradní slavnost u azylového domu.
Zábavní odpoledne, kde uplatnily svoji zručnost,
rychlost a šikovnost při soutěžení s Unií Kompas
všechny děti. Nechyběl kouzelník, klaun, ani
divadlo, s napětím byla všemi očekávána ukázka
práce Městské policie. A po pravdě, při mini
diskotéce neposkakovaly jen děti, ale v rytmu se
pohupovali i dospělí, jež děti doprovodili.
10. září – přerovský ADD Gospel: byl to zpěv,
byl to sborový zpěv, byl to energický sborový
zpěv, byl to energický sborový zpěv s přísadou
dobrých zpráv. Zazněla desítka písní, nechyběl
ani ´kořen´ gospelů, jímž je bezpochyby Oh
Happy Day, Šťastný to den. Koncert byl již
sedmnáctým, jež se ve štípském kostele Narození
Panny Marie, za podpory místní farnosti, konal.
16. září – Barvy podzimu, komponované
multigenerační zábavní odpoledne. Dagmar a
František Procházkovi do zahrady vpluli na vlně
třicátých let, pozadu nezůstali tanečníci z Dance
Studio Starlight, přijeli cyklisté z S.K.Baťa,
nechyběl flašinetář, střípek minulosti přinesli i
hosté, jež se dobově oblékli. Na pódiu se dále
představily Bubenice z Příluka, senioři ze Zlína i
Želechovic, Kašavští chlapi. Na děti čekal skákací hrad a hry připravené mladými ze
zlínské VOŠ zdravotnické. Akci finančně podpořilo statutární město Zlín a dárci.
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Ohlasy v médiích
Na Tříkrálovém festivalu mizela zabíjačková polévka rychle (Zlínský deník, 9.1.2016)
„Dala jsem si ji, takový menší koštík, je dobrá," pochvalovala si nad horkou polévkou s kouskem
chleba v ruce například Milena Kobelíková ze Zlína. V misce už přitom měla namísto tmavé
zabíjačkové polévky tu světlou, tmavá totiž velice rychle došla, a to kvůli velkému zájmu lidí o
akci. „Letos jsme měli třikrát větší spotřebu Tříkrálové polévky než minulý rok,“ řekl Deníku s
úsměvem během akce Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín. Smysl Tříkrálové polévky je podle
něj velice jednoduchý. „Polévku vydávají významné osobnosti našeho města a ten, kdo na to nemá,
dostane polévku zdarma, a kdo na to má, může přispět do Tříkrálové sbírky. Výtěžek používáme
především k takzvané přímé pomoci, díky níž jsme schopni pomáhat," dodal.

Tolik aktivit a pečení v EPPce chybí! (Informace Arcidiecézní charity Olomouc, 7.2016)
Domovinka seniorům aneb „Není dobré, aby člověk byl sám“ - úspěšný projekt zlínské Charity,
který Nadace ČEZ zařadila do EPP - pomáhej pohybem s mobilní aplikací Nadace ČEZ, byl díky
méně i více zdatným sportovcům během pěti dnů naplněn. Za to patří všem velký dík. Zda přispěli i
uživatelé služby, již není tajemstvím: „Tak to nám hlava nebere. Tolik aktivit a pečení v EPPce
chybí! Vždyť to je energie, než vymícháte a vyválíte těsto na vdolečky!“ Uživatelé služby tedy
body nepřispěli, ale užili si opět jedny z mnoha krásných společných chvil.

Řád Elišky Přemyslovny pro Marii Huskovou (Život zlínských farností, 2.10.2016)
Celkem 21 žen bylo oceněno Řádem Elišky Přemyslovny v rámci druhého ročníku slavnostního
předávání konaném 23. září v Poslanecké sněmovně. Řády předal prezident Nadačního fondu
Elišky Přemyslovny Augustin Karel Andrle Sylor. „Nesmírně si vážím těch, kteří práci vykonávají
nezištně, s láskou. Marie Husková je dobrou oporou pro klienty, krásným příkladem pro novou,
mladou generaci, za což jí patří velký dík,“ řekl Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín.

Letní část soutěže Rozkvetlé město Zlín 2016 (www.zlin.eu, 6.10.2016)
Město Zlín vyhlásilo již XX. ročník soutěže Rozkvetlé město 2016 v počátku léta. Okna
Domovinky – centra denních služeb pro seniory získala zvláštní cenu.

Vozík pro Kristýnku od Tří králů (tisková zpráva Charity Zlín, 19.10.2016)
Když se sobotní lednové ráno sešli tři kamarádi, aby s kasičkou jako Tři králové koledovali pro
potřebné, netušili, co je na celodenní pouti zasněženou městkou částí Štípa čeká. Netušili to ještě
ani ve chvíli, kdy zazvonili na zvonek v rodině Kristýnky. Dveře se otevřely, králové předali
poselství, zanotovali koledu, podali cukříky. Ruku k tříkrálové zapečetěné kasičce natáhnul
desetiletý Staník, kterého z vozíčku sledovala sestra Kristýnka. Králové se na sebe podívali, a i
když nepromluvili, věděli, že zažili něco silného, hlubokého, dojemného. Ti, kteří pomoc potřebují,
se nezdráhají pomoci druhým! To byl určitě moment, který si budou dlouho, možná na vždy,
pamatovat. Byl to ale i podnět k tomu, aby se dali do řeči s maminkou o nelehké situaci v rodině…
Díky všem, kteří přispěli koledníkům do kasičky, byl zakoupen (135.173Kč) vozík pro Kristýnku.
„Moc děkujeme všem, kteří zareagovali na naši prosbu o pomoc,“ řekla maminka Kristýnky.

Poděkování patří všem mediálním partnerům z oblasti tisku, rozhlasu a televize za
podporu činnosti zlínské Charity a prezentaci jí poskytovaných služeb potřebným.
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Finanční zpráva
Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016 (v tis. Kč):
Náklady celkem

17.877

Spotřebované nákupy a služby

3.583

Osobní náklady

13.862

Daně a poplatky

39

Ostatní náklady

221

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

172

Poskytnuté příspěvky

0

Daň z příjmů

0

Výnosy celkem

17.881

Provozní dotace

10.996

Přijaté příspěvky

238

Tržby za vlastní výkony a služby

6.555

Ostatní výnosy

87

Tržby z prodeje majetku

5

Výsledek hospodaření před zdaněním

4

Výsledek hospodaření po zdanění

4

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2016 (v tis. Kč):
1.1.2016

31.12.2016

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek

1.486
0

2.148
0

Dlouhodobý hmotný majetek

3.337

4.131

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

-1.851

-1.983

4.345

3.721

17

15

Pohledávky

1.121

1.131

Krátkodobý finanční majetek

2.851

2.064

Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby

Jiná aktiva
Aktiva celkem

356

511

5.831

5.869

1.1.2016
Vlastní zdroje celkem
Jmění
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje celkem
Rezervy

1.680
1.677

2.068
2.064

3

4

4.151

3.801

0

0

Dlouhodobé závazky

230

550

Krátkodobé závazky

3.816

3.169

105

82

5.831

5.869

Jiná pasiva
Pasiva celkem
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Úplný objem výdajů (příjmů) v členění na výdaje (náklady)
vynaložené pro plnění obecně (v tis. Kč)
činnost
ob.prosp.
doplňk.
vlastní
členění
spotřeb. nákupy, nakupované služby
3.393
0
190
osobní náklady
13.839
0
23
daně a poplatky
35
0
4
ostatní náklady
221
0
0
odpisy
172
0
0
náklady celkem
17.660
0
217
Přehled o majetku v závazcích (v tis. Kč)
jmění celkem
dlouhodobý majetek
oprávky
peněžní prostředky hotovost a ceniny
peněžní prostředky bank.účty
zásoby
pohledávky včetně poskytnutých půjček
závazky včetně přijatých půjček a úvěrů

1.1.2016

31.12.2016

1.677
1.486
1.851
326
2.525
17
1.121
4.046

2.064
2.148
1.981
207
1.857
15
1.131
3.791

Přehled rozsahu příjmů (výnosů)
v členění podle zdrojů (v tis. Kč)
tržby od zdravotních pojišťoven

tržby ostatní
zúčtování fondů
ostatní výnosy
přijaté příspěvky a dary
provozní dotace
MPSV prostř. Zlínského kraje
ostatní ministerstva
Úřad práce a ROP SV
kraje
města a obce

3.273
3.282
0
92
238
10.996
7.207
0
0
894
2.895

Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč)
počáteční stav ke dni 1.1.2016
855
přírůstek
1.282
úbytek
1.290
stav ke dni 31.12.2016
847

Hospodaření středisek Charity Zlín v roce 2016 (v Kč):
CHD

CHPS

CHOS

Výnosy

680.023

OP

1.540.692

2.906.864

9.126.443

3.479.586

147.635

17.881.243

tržby
dotace celkem

0
642.600

439.392
1.043.600

783.330
2.091.000

1.927.209
7.146.700

3.374.479
0

30.740
72.000

6.555.150
10.995.900

- Zlínský kraj, dostupnost
- Zlínský kraj, priority

456.600
64.000

683.600
0

1.750.000
0

4.316.700
830.000

0
0

0
0

7.206.900
894.000

- Statutární město Zlín

122.000

360.000

341.000

2.000.000

0

72.000

2.895.000

0

0

0

0

0

0

0

37.423

57.700

28.500

32.089

65.230

16.966

237.908

0

0

4.034

20.445

39.877

27.929

92.285

Náklady

699.999

1.564.318

2.990.968

9.079.691

3.325.269

216.928

17.877.173

nákupy a služby
mzdové

107.957
430.494

323.106
887.187

578.181
1.766.828

1.888.014
5.196.918

495.453
2.006.799

190.107
20.107

3.582.818
10.308.333

povinné odvody

146.030

293.398

583.420

1.677.864

544.629

2.958

3.148.299

13.517

29.609

48.785

168.450

45.090

0

305.451

2.001

31.018

13.754

148.445

233.298

3.756

432.272

-19.976

-23.626

-84.104

46.752

154.317

-69.293

4.070

- Úřad práce, Evropa fond

finanční dary
ostatní výnosy

zákonné
ostatní
Výsledek

CDS

Ostatní

Celkem

Výrok auditora: Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky církevní právnické osoby Charita Zlín (dále také
„Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a
ztráty, za rok končící 31.12.2016, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních
metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě I. přílohy této účetní závěrky.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Charita Zlín k 31.12.2016 a
nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými účetními předpisy.
Sazovice dne 28.6.2017
Ověření provedl auditor Ing. Lumír Volný, Sazovice 221, 76301 Sazovice
zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 1411.
Seznam zkratek: OP - Občanská poradna Charity Zlín, CDS – Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity
Zlín, CHD - Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, CHPS - Charitní pečovatelská služba Zlín, CHOS - Charitní
ošetřovatelská služba Zlín, Ostatní – benefiční koncerty, výjezdy na poutní místa, další aktivity.
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Poděkování
Náš velký dík patří všem, kteří pomohli naplňovat poslání Charity Zlín. V první
řadě patří poděkování orgánům státní a veřejné správy, jmenovitě Zlínskému kraji,
statutárnímu městu Zlín, Ministerstvu práce a sociálních věcí. Za spolupráci
patří dík též Úřadu práce Zlín, Městské policii Zlín, Policii ČR, Hasičskému
záchrannému sboru Zlínského kraje a Záchranné službě Zlínského kraje.
Za spolupráci děkujeme Arcidiecézní charitě Olomouc a Charitě Česká republika.
Poděkování patří také občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím:
AIP, spol. s r.o., Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Bowling Pizza Zlín, Březík Josef,
Fink Jiří, Hetmerová Petra, INGO-PET MORAVIA, spol. s r.o., Jurečková Ivana,
Kučera Zdeněk, Makro Cash & Carry Zlín, MANROLAND CZECH s.r.o.,
McDonald’s Zlín-Malenovice, Medoks s.r.o., Nadace ČEZ, obec Želechovice nad
Dřevnicí, Pekárna DOROTÍK, Pekárna VEKA s.r.o., Plhák Jan, Římskokatolická
farnost Březůvky, Římskokatolická farnost Želechovice nad Dřevnicí, Technodat
Develop, s.r.o., TOP GASTRO CZ s.r.o., Unie Kompas, ZŠ Slušovice, ZUŠ
Morava, ZUŠ Zlín. Děkujeme i těm, jež si nepřáli být jmenovitě uváděni.
Děkujeme všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku technickou pomocí či
drobnými dary pro koledníky a účastníky vyhlášených soutěží: Ateliér Zebra Zlín,
Časopis NEZBEDA a CVRČEK, o.p.s. Zlín, Golden Apple Cinema a.s., HP-Tronic,
spol. s r.o., MARTY PRODUCTION, PSG Zlín s.r.o., OXALIS, spol. s r.o., Sodexo
Benefity, statutární město Zlín, Svah Zlín, provozovatel A.J.Š. s.r.o.. Děkujeme
porotcům soutěže „Foťte!“.
Poděkování patří členům Rady Charity Zlín a Revizní komise Charity Zlín.
Poděkování za pomoc a podporu patří též duchovním správcům Římskokatolických
farních úřadů Zlínského a Vizovického děkanátu, jimiž jsou:
Mons. Ivan Fišar (Zlínský děkan), P. Mgr. Josef Rosenberg (Vizovický děkan),
P. Miroslav Dibelka, SDB a P. Josef Brtník (Fryšták), Mons. Ivan Fišar (Zlín
sFaJ), P. Pavel Glogar, SDB (Zlín PMPk), P. Mgr. Waldemar Grieger SVD a P.
Miroslav Strnad (Malenovice, Lhota u Malenovic), P. Ing. František Kuběna
(Všemina), P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina a P. Mgr. Josef Rosenberg (Vizovice,
Bratřejov, Jasenná), P. Mgr. Emil Matušů, SDB (Slušovice), P. Jan Mach (Lukov,
Kašava), P. Mgr. František Sedláček (Vizovický děkan do VI. 2016, Štípa,
Hvozdná), P. Dr. ICLic. Mgr. Mariusz Sienkowski (Trnava u Zlína), P. Mgr.
Michal Šálek (Mysločovice), P. Václav Fojtík (Březnice), P. Mgr. Lubomír
Vaďura (Želechovice, Provodov), P. Mgr. Martin Vévoda (Velký Ořechov).
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