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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.

Vzorem je nám náš patron, svatý Josef Dělník
Občas mi zavolá některý z uživatelů našich služeb a já, abych se vyhnul dlouhému
vysvětlování po telefonu, raději vyrazím do „terénu“ a vyslechnu si, co komu leží na
srdci. Většinou i to, co původně vypadá, jako připomínka k naší práci, se změní
v přátelský rozhovor s kladným hodnocením našich pracovníků.
Bylo to ve vrcholícím létu a bylo hrozné horko. Já jsem seděl na židli vedle postele,
na které již poměrně dlouhou dobu ležel jeden z našich klientů. Podle toho, jakým
způsobem mluvil, jsem věděl, že to bude docela dlouhé a přiznám se, že jsem se
plně nesoustředil na náš rozhovor. V hlavě se mi začalo honit i něco dalšího. Věděl
jsem totiž, že u něho byla kolegyně, která, pokud bych hodně ubral ležícímu
člověku, má poloviční hmotnost. Pokud u něho dělá osobní hygienu, znamená to, že
manipuluje s člověkem, který má více než dvojnásobek její váhy. Uvědomil jsem si,
o to více možná pod vlivem skutečně horkého dne, jak podobná, i když jiná, je práce
zručných kolegyň a našeho patrona, svatého Josefa Dělníka. Ten byl tesař a jeho
práce byla také fyzicky velmi náročná a musel mít u ní velkou zručnost. A vzhledem
k tomu, že pracoval v Izraeli, dá se předpokládat, že pracoval také ve strašném
vedru. Aby uživil sebe a svoji rodinu, musel pracovat velmi poctivě a kvalitně.
Protože vím, jak pracují naše kolegyně, musím jim za to vyslovit velké poděkování.
Velmi děkuji také dárcům, donátorům a příznivcům, bez jejichž podpory se naše
těžká práce, ať už v horku, či jakýchkoliv jiných podmínkách, neobejde.
Vlastimil Vajďák, ředitel Charity Zlín
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Svatý Josef Dělník. „Kdo to je? A co my s ním?“
Může se stát, že někoho tyto otázky napadnou. Ignác Mucha píše ve své knize „Ve
víru víry“, mimo jiné, toto:
„Můj otec nám dětem o svatém Josefovi mnohdy poutavě vyprávěl a učil nás mít ho
ve svém životě před očima. Ale jako dítě jsem ho vídával v kostelech na nasládlých
vyobrazeních, a navíc – s kytkou v ruce! Tím to u mne naprosto ztratil… Na několik
let byl pro mě prostě „divným chlápkem s kytkou“, a tečka. Ale opustil jsem
klukovská léta a stal se ze mne muž. Až časem mi postupně došlo, že svatý Josef
není jen „muž s květinou“, ale bývá rovněž znázorňován jako muž v dílně se
dřevem, s pilou v ruce, zkrátka při všednodenní chlapské práci. Bývá také
zobrazován při své zkoušce víry – když chtěl odejít od Marie, od níž se cítil
podveden; jindy jako muž, který stál po boku své ženy v její těžké chvíli, když ji
před porodem nikdo nechtěl přijmout do domu a ona musela porodit ve chlévě,
v nevyhovujících podmínkách. Vlastně bývá znázorňován jako muž u porodu, tedy
v situaci, kterou ne každý muž dobře zvládá. Josef je také muž, jenž chránil a vedl
svou rodinu na útěku do vyhnanství. Léta věrně vychovával a učil pracovat Ježíše…
Postupně jsem začal vnímat, že tento muž to neměl v životě „lehké“, že jeho život
nebyl „procházkou růžovým sadem“, natož s kytkou v ruce. Byl totiž v životě
„vržen“ do víru událostí, které si sám nevybral, ale které přijal a v nichž nakonec
i obstál. Bůh mu svěřil nevšední a nelehké poslání, kterému Josef (zprvu asi) vůbec
nerozuměl. Musel si zvyknout na nestandardní životní okolnosti. Často asi jen
navzdory těmto okolnostem doufal a věřil, že vše zůstává v režii dobrého Boha, jenž
ho nezklame. Svatý Josef tak byl hodný jména svého předchůdce Josefa
Egyptského. Jako on šel cestou klikatou, zajímavou, někdy vzrušující
a dobrodružnou, avšak většinou všednodenně šedivou – zkrátka cestou víry
a spolupráce na Božím díle.“
Obraz svatého Josefa Dělníka, který jsem v září žehnal, vyjadřuje tu poctivou práci.
Ale nejen to. Světlo, které malý Ježíš drží v ruce, svítí svatému Josefovi Dělníkovi,
aby viděl na práci, a zároveň ozařuje Ježíšovu tvář. On je Světlo světa, které dává
smysl i našim životům, ať jsou zajímavé, někdy vzrušující, dobrodružné, ale
většinou všednodenní a mnohdy náročné.
Přeji a vyprošuji Charitě Zlín, to znamená všem spolupracovníkům, i těm, o které se
starají, aby i oni šli dál cestou poctivé práce, víry a spolupráce na Božím díle.
P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc
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Řád Elišky Přemyslovny pro pracovnici Charity Zlín
Poslední zářijový pátek dopoledne pan PaedDr. et Mgr. Augustin Karel Andrle
Sylor, poslanec a prezident Nadačního fondu Elišky Přemyslovny (NFEP), udělil ve
Státních aktech Poslanecké sněmovny devatenáct řádů Elišky Přemyslovny ženám
pracujícím v charitativní, sociální a kulturní oblasti. Chtěl tím prokázat úctu těm, na
které kamery a média obecně zapomínají: „Tyto ženy si ve své skromnosti ani
neuvědomují, že jsou svým životem, prací, talentem a obětavostí příkladem pro
druhé,“ řekl prezident nadačního fondu v úvodu.
Oceněnou je i paní Marcela Václavíková, pracovnice v sociálních službách.
Před více než dvaceti lety se jí zmínila kamarádka o možnosti práce pečovatelky. To
byl pro ni v profesním životě zlomový okamžik. Byla tak oslovena výzvou pomáhat
starým a nemocným lidem, že
v organizaci setrvala. Svoji práci
v Domovince – centru denních služeb
pro seniory vykonává lidsky, s láskou,
profesionálně. Vždy respektuje práva
uživatelů, vždy dbá na jejich
důstojnost. Vždy se ztotožňuje se
zásadami a hodnotami, kterými se
charitní služba řídí – spravedlnost,
dobro a naděje, které svým konáním
prezentuje. Jak sama říká, rodiče jí dali
základ důvěry k lidem, laskavosti, optimismu a veselosti. Další, co ji ovlivnilo, byl
Skaut, jehož zásady, ale i zásady své osobní, uplatňuje v praxi dodnes.
„Co říci k mé profesi? Každý den je jiný, je to vzájemné obohacování. Dát našim
uživatelům smysluplnost bytí, trochu radosti, povykládat si, zasmát se, vyslechnout
jejich bolístky, sdílet se, dodat podporu, zavzpomínat na časy jejich mládí. Jsem
s uživateli moc ráda. V jejich přítomnosti mívám pocit obrovského štěstí. Vím, že
pracuji v sociální službě, která má smysl. A to mne naplňuje a hřeje u srdce. Také
mám velké štěstí, které se nazývá pracovní kolektiv. Bez něho bych to nebyla já. Je
to tak. Moje kolegyně jsou na stejné vlně,“ svěřila se paní Marcela Václavíková.
Vedoucí služby o kolegyni řekla: „Oceňuji její každodenní pozitivní naladění a
především to, že svou práci bere jako poslání. Má to v srdíčku. Sebelepší vzdělání
v oboru nezaručí dobře odvedenou práci, pokud nepracujeme s láskou. Vím, že
Domovinka je vnímána jako druhý domov nejen uživateli, ale i paní Marcelou."
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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
https://www.facebook.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
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
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
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 2015 byl průměrný evidenční stav zaměstnanců 64 osoby, průměrný přepočtený
stav 43,4 úvazku; z toho v přímé péči 29,02 úvazku a všeobecná sestra 6,61 úvazku.
Všichni pracovníci 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.
Patronem služby je svatý František z Assisi. „František byl vyjednavačem míru a
rádcem, setkával se s těmi ‚na okraji‘,“ říká Růžena Sekulová, vedoucí služby.
Občanská poradna, jež nabízí odborné
sociální, dluhové a psychologické
poradenství, byla založena roku 2006.
Základními činnostmi poskytované
služby jsou zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně
terapeutická činnost, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí.
Doplňkovou činností je příjem ošacení
od dárců a jeho výdej potřebným, samoživitelům, rodinám a osobám v krizi.
Služba pomáhá lidem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, postižení, náboženského
vyznání, sexuální orientace, politické příslušnosti a světonázorové orientace. Služba
reaguje na akutní i chronické tíživé či krizové situace v životě občanů, předně
seniorů a mladých rodin s dětmi, obyvatel Zlína a okolí. Služba směruje občany při
řešení dluhové pasti. Služba respektuje soukromí, dodržuje práva uživatelů. Služba
nabízí pomoc i při řešení obecných problémů. Služba přichází s pomocí i do
domácností uživatelů, a to jako jediná v kraji. Služba neřeší uživatelův problém za
něj, ale poskytuje mu takovou oporu, která mu přispěje k nejrychlejšímu a
nejefektivnějšímu vyřešení jeho životní situace vlastními silami.
Služba ctí své zásady – nezávislost, nestrannost, diskrétnost, respektování, které
vycházejí z Etického kodexu občanských poradců a Asociace občanských poraden.
Služba poskytla ve zmiňovaném roce 306 uživatelům celkem 780 intervencí.
Dotace na provoz Občanské poradny Charity Zlín v roce 2015 poskytl Zlínský kraj z
programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2015, statutární město Zlín a dárci.
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Ani v horkém létě se mnohým krizové situace nevyhnuly
Letošní teploučko zahřívalo nejen zdi naší poradny, ale i hlavy klientů s problémy,
se kterými se museli potýkat. Snaha nás, poradců, pomoci jim, alespoň částečně
pomáhala jejich tíhu odlehčit. Naše klienty neminuly starosti v rodinných vztazích,
ať už manželských, či s dětmi, několik klientů trápila exekuce. Ty se stále častěji
týkají téměř bezbranných, starších lidí. O tak zvaných šmejdech, podvodnících, kteří
různými metodami lákají z lidí, právě prioritně seniorů, nemalé finanční částky,
vymýšlejí si až neuvěřitelné pohádky, aby je okradli, či dělají vše pro to, aby je
smluvně zavázali k nesmyslným nákupům, už bylo napsáno mnoho. A přesto se
problém stále vrací jako bumerang.
Snad ještě náročnějším bylo téma domácího násilí, které ze strany muže zažívala
nejen naše klientka, jeho manželka, ale i jejich nezletilý syn. Jsem potěšena, že
mladá maminka našla odvahu situaci řešit a vyhledala naši službu. Jsem potěšena,
že jsme společně, během letních dnů, našly cíl a žena pro jeho dosažení udělala
první krůčky. Čeká ji ale ještě hodně dlouhá cesta. Já věřím, že vše zvládne. Budu
s ní ve svých myšlenkách, i modlitbách.
Léto ale nepřineslo pouze starosti příchozích klientů či těch, které jsme navštívili
v jejich domácnosti. Obrátili se na nás i ti, kterým jsme již v jejich, pro ně v daném
čase neřešitelné situaci, pomohli naší „rukou podanou v nesnázích“. A to hodně
potěší. Potěší a zahřeje u srdce.
Licenza in Psicologia Růžena Sekulová, vedoucí služby
K příležitosti Roku zasvěceného života
připravilo seriál videí Arcidiecézní
centrum mládeže (www.mladez.ado.cz).
O tom, že každá zahrada má své
tajemství a že na té karmelské
nekvetou jen růže, podala svědectví
sestra Růžena, která, mimo jiné
prozradila, proč se vyplatí pěstovat
vzácné ovoce věrnosti a také to, že
jeho chuť je tajemstvím života
vyzrálého a plného. Stačí jen utrhnout,
ochutnat a dát se do práce na vlastní zahradě. (www.youtube.com, sestra Růžena)
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“ * zajištění denní
péče v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání.
Patronkou centra denních služeb je svatá Ludmila. „Ludmila byla moudrá, chápající,
předávala s láskou své zkušenosti,“ říká Michaela Blahová, vedoucí služby.
Domovinka – centrum denních služeb
pro seniory, nabízející možnost
denního pobytu seniorům, je součástí
Charity Zlín od začátku roku 2006.
Základními činnostmi služby jsou
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí
stravy, výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutická činnost a pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Fakultativní je doprava uživatelů do a z centra ve dnech jejich pobytu v zařízení.
Služba zajišťuje bezpečné a odborné činnosti uživatelům, mladším a starším
seniorům ze Zlína a okolí, kteří nemohou zůstat sami ve své domácnosti. Služba
reaguje na akutní i chronické tíživé či krizové zdravotní a sociální situace v jejich
životě. Služba iniciuje a motivuje v rámci možností uživatele k samostatnosti.
Služba aktivizuje jejich schopnosti. Služba nabízí uživatelům duchovní podporu.
Služba umožňuje seniorům trávit část dne ve společnosti vrstevníků. Služba pomáhá
rodinám, které pečují o své blízké. Služba je jedinečnou svým rozsahem na území
města Zlína. Služba, jež plně stojí za svým mottem „Není dobré, aby člověk byl
sám“, je stále více vyhledávanou seniory i jejich rodinami.
Služba ctí své zásady – individuální přístup, respektování soukromí, nestrannost,
dodržování lidských práv, důstojné prostředí.
Službu ve zmiňovaném roce využilo 22 uživatelů, denní návštěvnost dosáhla 90 %.
Dotace na provoz Domovinky – centra denních služeb pro seniory Charity Zlín
v roce 2015 poskytl Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb
na území Zlínského kraje pro rok 2015, statutární město Zlín a dárci.
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Očekávat chladnější dny, či déšť, bylo dost naivní
A tak jsme se, spolu s uživateli, ochlazovali, jak to jen šlo. Vedle vlažné lázně
nohou, větráku a okenních žaluzií, byla jednou z prvních záchran zmrzlina. Ideálně
bez cukru. A nebyla to jen zmrzlina mlsaná v našem zařízení, ale i ta, která
obohatila náš výjezd za vystoupením dětí, komediantů z příměstského tábora
v prostorách Senior Pointu, který jsme během prázdnin uskutečnili hned dvakrát.
Pochvalné ocenění získalo v tropických dnech i klimatizované zlínské multikino,
kde jsme zhlédli pohádku Sedmero krkavců. I když je pravdou, že přesun do kina
nám přece jen nějaké síly vzal, neboť cesta z blízkého parkoviště k sálům je, pro
mnohé seniory s pohybovými problémy, přece jen trošku náročnější. Ale díky
vzájemné toleranci a ohleduplnosti jsme vše zvládli bez újmy. Řečeno slovy jedné
naší uživatelky: „Máte s námi ale opravdu velkou trpělivost.“
I když tropy stále ne a ne ustat,
rozhodli se někteří naši uživatelé jedno
dopoledne věnovat odpočinkové hře –
kroketu, ve stinné zahradě. Vše
probíhalo v pohodové a hravé
atmosféře. Senioři si hru i následné
povídání a občerstvení ovocem ze
zahrady velmi pochvalovali. Dva
uživatelé se navíc ukázali jako
netušené talenty této hry a i ostatní si
užili mnoho legrace.
Nutno říct, že již zmiňovaná zahrada nás zachraňovala častěji. Třeba v půli srpna,
hned po ránu, kdy si většina přítomných uživatelů s chutí zahrála pétanque, ostatní
jen přihlíželi a povzbuzovali. Někteří si během dopoledne i krátili chvíli čištěním
jablíček z bohaté úrody, pro následné zpracování. A kdo vyhrál? To není důležité.
Jak řekl jeden uživatel naší služby: „Dobře bylo, všechno se mi líbilo.“
A co zmíněný deštík? Velmi mírného jsme se jedno letní dopoledne dočkali. Ale
nebyl jediný, kdo uživatelům zpříjemnil pobyt v centru. Po obědě přišla velmi
příjemná tečka. Pohár ze zakysané smetany a ovoce nahradil pravidelnou čtvrteční
pečenou sladkost. „Bylo to výborné a osvěžující,“ zaznělo od uživatelů.
Michaela Blahová, vedoucí služby
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.
Patronkou azylového domu je svatá Zdislava. „Zdislava pečovala o čtyři děti, byla
dobrou matkou,“ říká Eva Danielová, vedoucí služby.
Charitní domov pro matky s dětmi
poskytuje ubytování od června 1997.
Základní činností služby je poskytnutí
ubytování
v samostatné
bytové
jednotce s kuchyňským koutem a
samostatným 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 aktivizace uživatelů (sociálně-terapeutická činnost a schůzky s nimi),
či aktivity otevřené veřejnosti, mezi něž, mimo jiné, patří lidová tradice Fašank,
konaný každoročně poslední úterý před Popeleční středou, či Zahradní slavnost.
Odborné veřejnosti je pak určen pravidelný tzv. Kulatý stůl.
Služba zajišťuje bezpečnou a odbornou 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 osobu v krizi s jejími nezletilými dětmi na důstojný způsob života
v přirozeném prostředí s minimální nebo nulovou závislostí na sociálních službách.
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.
Služba ve zmiňovaném roce ubytovala 24 uživatelů s dětmi; obsazenost bytů 96 %.
Dotace na provoz Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín v roce 2015
poskytl Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2015, statutární město Zlín a dárci.
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Horký letní den ovlažila bývalá klientka
Jednoho horkého dopoledne nás navštívila naše bývalá klientka. Její syn už byl
školáček, zatímco u nás jsme si ho pamatovali jako docela malého chlapečka.
Nepoznali jsme hned ani jeho maminku. Mladá paní byla hezky oblečená, vypadala
spokojeně, zářila samými úsměvy. V ruce nesla obrovskou krabici a z auta
vytahovala několik velkých igelitových tašek. Přišla nám poděkovat, podělit se se
svými zážitky a vypít si s námi kávu, abychom si mohli zavzpomínat na dobu, kdy
u nás bydlela s novorozeným dítětem. Z velké krabice vybalila bábovku, prý aby
nám ta káva lépe chutnala, a do naší návštěvní místnost přinesla záplavu tašek
s krásným oblečením po svém dítěti a také věci, které už nepotřebuje, abychom je
rozdali potřebným klientkám. Z našich stávajících klientek sice žádnou neznala, ale
chtěla jim udělat radost. No a to se jí rozhodně podařilo, přinesla radost všem, kteří
v domově bydleli a také nám, kteří o ně pečujeme. Horký den nám všem ovlažila
svou přítomností a všichni jsme jí přáli, že dokázala překonat a zvládnout svou
někdejší těžkou situaci, dokázala si najít práci, partnera a své místo v životě. Byla
povzbuzením jak pro klientky, tak i pro naši práci.
Mgr. Eva Danielová, vedoucí služby
Páteční, příjemně teplé odpoledne
nastupujícího léta, využili malí i velcí
k setkání, které už po sedmnácté neslo
název Zahradní slavnost. Dostavili se
příznivci nejen azylového ubytování,
ale především her, soutěží a dovádění.
I tentokrát všechny překvapil bohatý
program. Na děti čekaly dovednostní
soutěže s Unií Kompas, kde bylo
potřeba uplatnit zručnost, rychlost a
šikovnost, vodnické zpívánky přivezlo
pohádkové divadlo, návštěvu nevynechal ani kouzelník. Svůj um předvedly děti
z tanečního kroužku, ukázky své práce představili zástupci Městské policie Zlín,
jejichž čtyřnohý pomocník zaujal vedle dětí i jejich dospělý doprovod. A co na
závěr? Nechyběly drobné odměny pro děti a mini diskotéka.
Posláním zařízení 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 pečovatelské služby je * zajistit bezpečné a odborné služby * podpořit běžný
resp. dosavadní způsob života uživatele * podpořit jeho soběstačnost * zmírnit
osamělost a bezmocnost * umožnit, aby zůstal co nejdéle ve svém přirozeném
prostředí * zajistit péči v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání
Patronkou pečovatelské služby je svatá Anežka Česká. „Anežka je svými činy, péčí
o staré a nemocné nejblíže našemu poslání,“ říká Božena Sukopová, vedoucí služby.
Charitní pečovatelská služba, terénní i
ambulantní, je nejstarší službou
Charity Zlín. Pečovatelé se vydali
k potřebným poprvé v roce 1991.
Základními činnostmi služby je pomoc
při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu (oblékání, prostorová
orientace, přesun na lůžko, vozík atp.),
pomoc při osobní hygieně (v domácím
prostředí) nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu (ambulantně), poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
(příprava a podání jídla, docházení uživatelů do jedné ze tří jídelen), pomoc při
zajištění chodu domácnosti (praní, žehlení, běžný úklid, nákupy), zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím. Fakultativní je ambulantní praní a žehlení
prádla a jeho transport.
Služba zajišťuje péči seniorům, převážně starším, osobám s tělesným a zdravotním
postižením, rodinám s dětmi. Služba reaguje na akutní i chronické tíživé či krizové
zdravotní a sociální situace v jejich životě. Služba jim pomáhá zajistit důstojné žití.
Služba iniciuje a motivuje v rámci možností uživatele služby k vlastní aktivitě při
řešení nastalé situace. Služba pomáhá pečujícím.
Služba ctí své zásady – nestrannost, individuální přístup, respektování a chránění
práva na soukromí, dodržování lidských práv a důstojnost, vzájemná důvěra a pocit
bezpečí, úcta, empatie, ochota, přátelství, odborná a profesionální úroveň
kvalifikovaných pracovníků, spolupráce s rodinou.
Služba ve zmiňovaném roce poskytla 512 osobám 27 250 hodin péče, včetně cesty.
Dotace na provoz Charitní pečovatelské služby Zlín v roce 2015 poskytl Zlínský
kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a
programu Priority Zlínského kraje, obé pro rok 2015, statutární město Zlín a dárci.
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Vysoké letní teploty náročnost péče ještě umocnily
S pomalu končícím létem přišel čas na malé ohlédnutí za mimořádně horkými dny,
kdy naše pečovatelská služba v plné míře poskytovala službu u uživatelů, a to nejen
denní, ale i večerní a víkendovou. Počet uživatelů a zájemců v létě určitě neslábnul,
ba právě naopak. Na jedné straně sice někteří naši uživatelé odjeli ke své rodině, se
kterou chtěli strávit pár slunných dnů či týdnů, na straně druhé ale narostl počet
úkonů u uživatelů, jejichž rodiny cestovaly na plánovanou dovolenou. Až se místy
zdálo, že pečovatelky budou muset na plánování své vlastní dovolené zapomenout.
Proto mám radost, že i když léto bylo teplotně nadprůměrné, což náročnost péče
ještě zvýšilo, děvčata službu, ať už
v domácnosti u uživatele, při dovážce
stravy či jejím podání v jídelnách,
vykonávaly vždy s úsměvem a dobrou
náladou. Že tomu tak bylo, dokazují
slova poděkování od samotných
uživatelů a jejich rodin. A to je pro nás
největší ocenění, které každého vždy
potěší. I já bych chtěla poděkovat
všem pracovnicím za jejich odvedenou
práci, obzvláště v již zmiňovaných
tropických vedrech, za profesionální zvládání často i nelehkých situací, které při
poskytování pečovatelské služby, především v terénní formě, nastávají.
Božena Sukopová, vedoucí služby
Na začátku léta byli pozváni zástupci čtrnácti zlínských Klubů seniorů ke
společnému sdílení. I když většinu z nich pracovnice již navštívily s prezentací
služby, s mnohými, těmi aktivními, dokonce spolupracují, praxe ukazuje, že je
nutné opakovaně připomínat, že poskytované služby jsou zde pro všechny, kteří
pomoc a podporu potřebují. Dvouhodinové setkání bylo velmi příjemné, přítomné
nejen prezentace, ale i povídání a předávání zkušeností všechny zaujalo. Je radostí,
že odpoledne bylo ukončeno s myšlenkou, že tímto byl položen pomyslný základní
kámen společných témat, alespoň jednou během roku. Potěšujícím byla i vyslovená
osobní pozvání některých zástupců k návštěvě jejich klubů. Vždyť takováto setkání
jsou pro všechny velkým přínosem a obohacením.
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 při zajištění chodu domácnosti rodinám, kde se narodily tři nebo více dětí.
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Charitní ošetřovatelská služba Zlín
Cílem ošetřovatelské péče je nabídnout odbornou zdravotní pomoc indikovanou
ošetřujícím lékařem pacienta v jeho přirozeném, domácím prostředí, a to
i v terminálním stadiu léčby.
Patronkou služby je blahoslavená Matka Tereza. „Tereza je osobnost, konající činy
v době, kdy jsme přicházely do praxe,“ říká Soňa Jarošová, vedoucí služby.
Charitní ošetřovatelská služba je,
spolu se službou pečovatelskou,
nejstarší ve zlínské Charitě. Je službou
terénní, proto je často nazývána
domácí péčí. Díky ní mají klienti
možnost žít doma ve svém přirozeném
prostředí a zachovat si tak křehkou síť
emocionálních a sociálních vazeb na
své okolí. Domácí péče je indikovaná
praktickým, nebo ošetřujícím lékařem.
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 také způsobilé
v souladu s diagnózou stanovenou lékařem edukovat (vzdělávat, odborně poradit)
pacienty, případně jiné osoby, nejčastěji rodinné příslušníky, v ošetřovatelských
postupech. Komplexní péče je nejčastěji poskytována seniorům, lidem s fyzickým
nebo mentálním handicapem, včetně dětí, sedm dní v týdnu, a to podle jejich
individuálních potřeb a momentálního zdravotního stavu.
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.
Služba ve zmiňovaném roce provedla u 193 pacientů celkem 19 381 výkonů.
Odborné úkony, vykonávané všeobecnými sestrami v souladu s Etickým kodexem
zdravotnického pracovníka, jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
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Za pacienty míříme s láskou v horku i mrazech
Práce zdravotní sestry v domácí péči není vůbec jednoduchá. Občas se musíme
potýkat s problémy různého druhu, ať už je to při vlastní práci s klienty, či například
dopravě za nimi. V letošním létě, při tropických teplotách, byla naše práce opravdu
ještě náročnější. Stejně jako u spousty dalších profesí. A nejen práce. K tomu se
mohou přidat komplikace technické. A co teprve, když se přidají ty dopravní.
Třešinkou na zlínském dopravním dortu je poslední srpnový víkend, kdy se koná
proslulá Barum Czech Rally Zlín. Oni totiž někteří z klientů, kterým péči
poskytujeme i o víkendu, kdy tento závod vrcholí, bydlí v místech uzavřeného
prostoru, což soutěž mezinárodního
věhlasu vyžaduje. Pak přichází na
řadu, prioritně u pacientů, které by
absence naší návštěvy mohla ohrozit
na životě, ve spolupráci s rodinou, i
zajištění úředního povolení k vjezdu
do dané městské části. Nebylo tomu
jinak ani tentokrát. S oním povolením
v kapse a zodpovědně připraveným
vozidlem jsem se vydala na vyjížďku k
pacientům. Sluníčko se hodně snažilo,
město bylo poseto auty a lidmi a já měla skutečně větší obavy, zda nejen časově vše
klapne. Jsem ráda, že jsem nemusela svojí jízdou napodobit závodníky. Těší mne, že
vše proběhlo bez větších problémů. To mi přineslo velkou úlevu.
Naše práce je náročná. Odborný zdravotní úkon musí být klientovi poskytnut za
jakéhokoliv počasí, ať jsou tropické teploty či vánice, ať jdeme pěšky, městskou
dopravou, či překonáváme složité dopravní situace jako řidičky osobního vozidla.
Samozřejmě, že na nás je znát únava, ale svoji práci máme rády.
Pavla Kubelková, zdravotní sestra
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.“
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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).

Je to šest měsíců, co vykonávám pastorační službu
Uplynulá zimní doba je pro mne
časem velmi silných zážitků. Do
zlínské Charity jsem skočila rovnýma
nohama. Jako první se mi představila
pečovatelská služba, kdy mi děvčata
ukázala přímou péči v terénu. Tam
jsem poznala, že uživatelé mají velmi
rozdílný způsob života. Od těch, kteří
jsou svými rodinami hýčkáni až po ty,
pro něž je kontakt s pečovatelkami ten
jediný, který mají. A tak nebylo
výjimkou, že jsem vyslechla slova chvály na adresu děvčat, slova díků zněla často i
na práci zdravotních sestřiček, jejichž um jsem také přímo v terénu u pacientů
obdivovala. Následovalo mé seznamování s azylovým ubytováním pro matky
s dětmi i s občanskou poradnou. V obou službách jsem viděla kvalitní zázemí pro
všechny, kteří potřebují pomoc. Nejvíce času jsem strávila v centru denních služeb.
Tady se naskýtá hodně radosti se seniory. Je prima vidět, jak rychle se nový uživatel
začlení mezi ostatní a těší se k nám. Mojí další starostí je setkávání, ať už duchovní,
s modlitbou, či jen tak, s vyprávěním. Přibývá nás a máme se rádi. A to je dobře.
Přidám ještě perličku z jedné návštěvy 99-leté dámy. Řekla mi: „Mladá paní (je mi
přes padesát), já vám nevím, co to se mnou je. Včera jsem hodinu žehlila a dnes mě
moc bolí ruce. Tak nevím, jsem nemocná, nebo už je to stáří?“
+ Noela Frolková, pastorační asistentka
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Střípky z pastorační služby, veřejné sbírky
Svatý Hostýn – se schovával v mlze téměř dvěma

stovkám zlínských poutníků při tradičním
květnovém výjezdu, tentokrát za doprovodu otce
Ivana Fišara, zlínského děkana. Program tradičně
nabídnul modlitbu, mši svatou, křížovou cestu
v kapli pro méně pohyblivé nebo starou křížovou
cestu v blízkosti baziliky, s textem Elias Vella
„Křížová cesta s Marií“. Po poledním odpočinku
jsme se rozloučili slavnostním požehnáním.
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. Ten prostřednictvím zlínské
Charity obdrželo čtyřicet osm dětí. „Neděkujte
nám, spíš my musíme poděkovat vám, za
možnost někoho smysluplně obdarovat. Nedávám
ze svého nedostatku, ale z přebytku,“ řekl dárce.
Veřejná sbírka pro Silvii – která se dostala po
střetu s vlakem do těžké životní situace. Získané
finanční prostředky ve výši 120.679,42 Kč byly
použity na léčbu a rekonvalescenci, na pokrytí
výdajů vzniklých po dobu léčení a na uhrazení
základních životních potřeb mladé maminky a
jejího syna. Díky sbírce Silvie neztratila veškeré
zázemí, které si dosud vlastní prací vybudovala
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 966.397 Kč. Poděkování patří dárcům dosavadním i budoucím.
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Tříkrálová sbírka 2015
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 2015
vykoledováno 89.373.094 Kč, včetně ostatních darů (www.trikralovasbirka.cz).
Zlínská Charita vyslala 296 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, 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 1.633.184 Kč (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
tedy včetně výtěžku DMS přiděleno 964.138,16 Kč, jež byly rozděleny následovně:
Přímá pomoc sociálně potřebným – 514.138,16 Kč (příspěvek na nákup invalidního
vozíku a léků, chladničky a pračky, postelí a matrací atp., příspěvek na úhradu
rehabilitačního stacionáře, školného či letního pobytu dětí na táboře); projekt
Vlastní nohy nás do centra už nedonesou – 400.000 Kč (příspěvek na zakoupení
vícemístného vozidla vhodného pro přepravu seniorů; nákupem vozidla je docíleno
zvýšení bezpečnosti, komfortu cestování a úspoře času); Nemocnice Milosrdných
bratří Vizovice – 50.000 Kč (příspěvek na nákup profesionální pračky).
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 – setkání ve zlínském kostele sv. Filipa a
Jakuba, průvod od kostela za zpěvu koled v čele
s králi na koních na náměstí se zastávkou
u zlínského Klubu 204, Živý betlém, hra
o Narození Ježíška (připravila farnost sv. Filipa a
Jakuba Zlín), ukončení doby vánoční ve městě
zhasnutím vánočního osvětlení a symbolické
zahájení sbírky tříkrálovou koledou v podání
dvanácti dětských flétnistů. To vše mělo na
programu Tříkrálové putování městem, jež finančně podpořilo statutární město Zlín.
10. ledna – Tříkrálovou polévku příchozím podal
primátor města i jeho náměstci, ředitel ZOO Zlín
či ředitel městských policistů, zlínský děkan či
administrátor farnosti, redaktorka Českého
rozhlasu, poradce Asociace krajů pro národnostní
menšiny nebo náměstek Ústředního školního
inspektora či regionální manažer. Ač počasí
nepřálo, dopoledne si všichni užili.
23. ledna – Kouzelný společný Kouzelný páteční
Kouzelný karneval. To ale bylo hůůůstýýý!
Nicméně i když je Jirka profík, jedna věc mohla
v úvodu vypadat jako nepovedená. Ono se mu
totiž nezdařilo nafouknout divadlo Malá scéna.
Tak se nejdříve sedělo a stálo v každé skulince.
Ale jak už bylo řečeno, je to profík, uvolnil tedy
hlediště tím, že pozval všechny děti na podium.
14. února – chodilo po městě několik desítek
malých královských unavených nožek. Byly to
právě ty, které strávily Odpoledne na bruslích ve
zlínské PSG Aréně. Pozvání přijali také koledníci
a spolupracovníci z Charity svaté Anežky
Otrokovice a dobrovolné Charity Fryšták. Ledové
odpoledne udělalo tečku za královskými
aktivitami v pořadí šestnáctého tříkrálového
koledování na Zlínsku.
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Kulturní akce
30. května – přineste jednu dětskou knihu, z níž
jste rádi četli svým ratolestem. Dobročinná sbírka
knih poputuje k dětem ze zlínského azylového
domova pro matky s dětmi. Výzva zazněla před
inaugurací Týdne čtení dětem ze společnosti Celé
Česko čte dětem® (celeceskoctedetem.cz).
Poděkování dárcům knih. Poděkování ředitelce
společnosti, paní Evě Katrušákové.
11. září – zpřístupnění klidové zóny ke ztišení a
modlitbě pracovníků i uživatelů v zahradě dvou
sociálních služeb v ulici Zálešná, bylo spojeno
s odhalením obrazu svatého Josefa Dělníka,
patrona zlínské Charity. Obraz požehnal otec
Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity
Olomouc a vizovický děkan a štípský farář,
František Sedláček.
11. září – pochvalou nešetřili návštěvníci
komponovaného odpoledne Barvy podzimu na
adresu jak připraveného oblíbeného občerstvení,
typického pro končící léto, tak i nabídnutého
bohatého programu. Vystoupily Bubenice
z Příluka, senioři z Kvítkové, herec Pepa Koller
se svou muzikální rodinou, děvčata s aerobikem,
mažoretky, harmonikář s dudákem, představila se
jazzová skupina JAZZZUBS. Zpestřením byl skákací hrad a tvořivá dílna pro děti.
30. listopadu – komorní smyčcový orchestr
Concertino je synonymem silného uměleckého
zážitku. Adventní „poděkování“ nabídlo dva
méně obvyklé nástroje, cemballo a svojí velikostí
netradiční lesní roh. Básně Bohuslava Reynka
přednesl Pavel Leicman, herec zlínského divadla.
Koncert duchovní hudby a Barvy podzimu
finančně podpořilo statutární město Zlín.
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Ohlasy v tisku
Tříkráloví koledníci popřáli hejtmanovi do nového roku (www.kr-zlinsky.cz, 6.1.2015)
Se slovy písně „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…“ dnes, v den slavnosti
Zjevení Páně, tradičně navštívili hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka charitní koledníci,
kteří nejvyššímu představiteli krajské samosprávy zazpívali koledu a nad dveře pracovny napsali
posvěcenou křídou nápis K + M+ B+ 2015.

Tradiční Tříkrálovou polévku vydával ve Zlíně také primátor Adámek (Zlínský deník,
10.1.2015, Jarmila Kuncová)
„Pokud děláme Tříkrálovou sbírku a chceme lidem, kteří nějakým způsobem přispějí, trošku
poděkovat, nabízíme jim proto kvalitní polévku.“ Tím se řídí Charita Zlín, která už podruhé před
kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů připravila nejen pro koledníky, ale také pro širokou
veřejnost Tříkrálovou polévku. Cena za porci stanovena nebyla, každý mohl do připravené kasičky
přispět jakoukoliv částkou. Tříkrálovou gulášovou polévku připravil Jan Plhák, který v krajském
městě provozuje stejnojmennou jídelnu, v níž vaří klasická česká jídla. „Gulášová polévka je
podstatně kvalitnější, než zabíjačková, proto jsme zvolili tuto. Pro příští rok ale můžeme udělat
mezi lidmi kýženou změnu. Možná nachystáme i tu prdelačku,“ podotkl Jan Plhák.

Tříkrálová sbírka byla úspěšná. Jak? (www.zlin.eu, 28.1.2015)
Tříkrálová sbírka skončila. Takové tvrzení není zdaleka pravdivé. Mudrcové z Východu, kteří
v prvních dvou týdnech nového roku rozdávali radost v ulicích měst a obcí a koledovali do
zapečetěných pokladniček nikoliv pro sebe, ale ve prospěch potřebných lidí, sice svoji pouť
ukončili, ale organizátorům začíná práce zcela jiná. Přichází čas, kdy vykoledované finance začnou
pomáhat. „Jsme rádi, že i v letošním roce můžeme nabídnout pomoc potřebným, prioritně v naší
oblasti,“ řekl Vlastimil Vajďák, ředitel zlínské Charity.

Díky těm, kteří postní almužnu zvládli (Život zlínských farností, 19.4.2015)
Od Popeleční středy měli věřící možnost zúčastnit se Postní almužny. V kostele byly nabídnuty
papírové pokladničky, do kterých bylo možné dávat každý den obnos nějak ušetřený postem. Zájem
byl mezi dětmi i dospělými. Někde bylo nadšení pouze krátké. I přes to se v našich dvou
děkanátech v postničkách sešlo celkem 114.754 koruny. Každý mohl napsat, na jakou pomoc chce,
aby jeho peníze byly použity. Tak byla označena nejvíce pomoc nemocným a postiženým, pro
matky s dětmi v nouzi, či dle uvážení zlínské Charity. Jedna maminka vysvětlovala svojí malé
holčičce, že do té pokladničky budou dávat peníze, když ušetří za sladkosti. Holčička jí odpověděla:
„Ale, maminko, tak to není nic pro mě.“ Noela Frolková

Letní část soutěže Rozkvetlé město Zlín 2015 zná své vítěze (Informace Arcidiecézní
charity Olomouc, říjen 2015)
Okna Domovinky – centra denních služeb pro seniory získala zvláštní cenu, a to díky péči
pracovníků i uživatelů. Gratulace! Město Zlín vyhlásilo již 19. ročník soutěže Rozkvetlé město
2015 v počátku léta. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve zlínské Alternativě.

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. 2015 (v Kč):
Náklady celkem
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů
Výnosy celkem
Tržby za vlastní výkony a zboží
Změna stavu vnitro organizačních zásob
Aktivace
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek
Přijaté příspěvky
Provozní dotace
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

17 915 849
1 882 752
2 155 560
13 522 533
37 268
188 096
129 640
0
0
17 919 035
6 129 249
0
0
98 271
0
385 318
11 306 197
3 186
3 186

Hospodaření středisek Charity Zlín v roce 2015 (v Kč):
OP
Výnosy
tržby
dotace celkem
- Zlínský kraj, dostupnost
- Zlínský kraj, priority
- Statutární město Zlín
- Úřad práce
- Evropské fondy

finanční dary
ostatní výnosy
Náklady
provozní
osobní
povinné odvody
zákonné
ostatní
Výsledek
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CDS

CHD

CHPS

623 805 1 579 558 3 202 375 9 215 674
0
402 017
671 520 2 043 734
561 330 1 106 727 2 528 920 7 081 110
372 400
597 150 1 670 000 3 967 220
0
0
0 153 000
188 000
411 000
847 000 2 767 000
930
98 577
11 920 193 890
0
0
0
0
57 075
29 464
0
59 050
5 400
41 350
1 935
31 780
630 226 1 596 934 3 191 874 9 186 090
94 538
389 493
655 204 2 341 469
387 807
859 225 1 869 551 4 940 457
131 549
292 185
592 413 1 615 511
14 691
32 856
56 512 175 934
1 641
23 175
18 194 112 719
-6 421
-17 376
10 501
29 584

CHOS

Ostatní

Celkem

3 214 024 83 599 17 919 035
2 986 839 25 140 6 129 250
110 28 000 11 306 197
0
0 6 606 770
0
0
153 000
0 28 000 4 241 000
110
0
305 427
0
0
0
218 500 21 229
385 318
8 575
9 230
98 270
3 182 832 127 893 17 915 849
462 372 95 237 4 038 313
1 956 231 28 985 10 042 256
522 820
3 671 3 158 149
42 134
0
322 127
199 275
0
355 004
31 192 -44 294
3 186
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2015 (v Kč):

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva
Aktiva celkem

Vlastní zdroje celkem
Jmění
Výsledek hospodaření
Cizí zdroje celkem
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva
Pasiva celkem

stav k prvnímu dni
stav k poslednímu dni
účetního období
účetního období
1 501 931
1 485 527
0
0
3 244 269
3 336 657
0
0
-1 742 338
-1 851 130
3 372 410
4 345 351
13 352
17 570
1 015 526
1 121 479
2 035 949
2 850 662
307 583
355 640
4 874 341
5 830 878
stav k prvnímu dni
stav k poslednímu dni
účetního období
účetního období
1 389 374
1 679 812
1 378 797
1 676 626
10 577
3 186
3 484 967
4 151 066
0
0
273 431
230 086
3 021 055
3 815 972
190 481
105 008
4 874 341
5 830 878

Výrok auditora:
Podle mého názoru účatní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční
situace účetní jednotky Charita Zlín, se sídlem Zlín, Burešov 4886, PSČ 760 01 k
31.12.2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2015, v souladu s
českými účetními předpisy.

Sazovice dne 27. června 2016
Ověření provedl auditor
Ing. Lumír Volný,
Sazovice 221, 763 01 Sazovice,
zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod poř. 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 statutárnímu
městu Zlín, Zlínskému kraji, 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:
Alpiq Generation (CZ) s.r.o., Bowling Pizza Zlín, Březík Josef, EC Invest Group
spol. s r.o., Fink Jiří, Hetmerová Petra, Jurečková Ivana, Kop František - požární
služba, Kučera Zdeněk, Makro Cash & Carry Zlín, MANROLAND CZECH s.r.o.,
McDonald’s Zlín – Malenovice, Medoks s.r.o., montiva s.r.o., obec Želechovice nad
Dřevnicí, Pekárna DOROTÍK, Pekárna VEKA s.r.o., Penam, a.s., Plhák Jan,
Prediko s.r.o., Římskokatolická farnost Želechovice nad Dřevnicí, Technodat CAE
– systémy s.r.o., Tomaštíková Eva, TOP GASTRO CZ s.r.o., Unie Kompas, ZŠ
Slušovice, 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, Časopis
NEZBEDA a CVRČEK, o.p.s. Zlín, Farnost Panny Marie Pomocnice Křesťanů,
Golden Apple Cinema a.s., HP-Tronic, spol. s r.o., Jirka Hadaš - Kouzelný karneval,
MARTY PRODUCTION, PSG Zlín s.r.o., OXALIS, spol. s r.o., Římskokatolická
farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín, Sodexo, s.r.o., statutární město Zlín, ZOO a zámek
Zlín – Lešná, příspěvková organizace. Děkujeme porotcům soutěže „Foťte!“.
Poděkování patří i členům Rady Charity Zlín, jimiž jsou Ing. Mária Kunčíková,
Marie Husková, MUDr. Karla Skořepová, P. Ivan Fišar a členkám Revizní komise
Charity Zlín Ing. Magdě Kotarové, Ing. Márii Kunčíkové, Ing. Miluši Peprníkové.
Poděkování za pomoc a podporu patří též duchovním správcům Římskokatolických
farních úřadů Zlínského a Vizovického děkanátu, jimiž jsou:
P. Ivan Fišar (Zlín), P. Mgr. František Sedláček (Štípa, Hvozdná), P. Miroslav
Dibelka, SDB (Fryšták), P. Pavel Glogar, SDB (Zlín JS), P. Mgr. Waldemar
Grieger SVD (Malenovice, Lhota u Malenovic), P. Ing. František Kuběna
(Všemina), P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina (Vizovice, Bratřejov, Jasenná), P. Mgr.
Emil Matušů, SDB (Slušovice), P. Jan Mach (Lukov, Kašava), P. Mgr. Michal
Šálek (Mysločovice), P. Václav Fojtík (Březnice), P. Mgr. Lubomír Vaďura
(Želechovice, Provodov), P. Mgr. Martin Vévoda (Velký Ořechov).

24

Výroční zpráva 2015

25

