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Patroni jsou pro nás oporou a posilou
U mučedníků a světců se vždy hledala opora a posila v nejrůznějších životních
situacích. Důvěra v jejich přispění, zkušenost, obdiv a úcta souvisely s přijímáním
jejich jmen. Ze stejného důvodu i dnes z nich vybíráme patrony a vzory pro život.
Patron je pomocníkem ve výchově, ve vedení k Bohu. Vždyť každý potřebuje ke
štěstí lidskou bytost na všech stranách. I v nebi. Před více než rokem byla poprvé
vyslovena myšlenka, mít také v každé, námi poskytované službě nejen vzor lásky,
ale i zajištění přímluvy. Mít svého patrona. Všechny služby jej brzy našly.
Následovala tvorba grafického ztvárnění služby, podpořené svým patronem. První
prosincový čtvrtek byly při mši svaté odhaleny tabulky s logy jednotlivých služeb a
nejen jim, ale především všem přítomným bylo ve zlínském kostele sv. Filipa a
Jakuba uděleno otcem Ivanem požehnání.
Patronkou Charitní pečovatelské služby Zlín je svatá Anežka Česká, Domovinkycentra denních služeb pro seniory pak svatá Ludmila. Občanská poradna Charity
Zlín si za patrona zvolila svatého Františka z Assisi, děvčata z Charitní
ošetřovatelské služby Zlín se obrátila na blahoslavenou Matku Terezu. Charitní
domov pro matky s dětmi v tísni Zlín bude ochraňovat svatá Zdislava.

Svatý Josef Dělník, patron Charity Zlín
Dnešní doba si neváží práce a ten kdo pracuje, není za svoji práci, zvláště pokud
pracuje pro druhé, náležitě ohodnocen. Podle zásad, které uznáváme a snažíme se je
plnit, je na vrcholu pomyslné pyramidy našeho díla uživatel služby – klient. Bez
poctivé práce by však v žádném případě nešlo o pyramidu, ale o stavbu na
hliněných základech, která by neměla šanci obstát.
Proto je patronem Charity Zlín svatý Josef Dělník. Jako výraz hluboké úcty k práci
zaměstnanců, kteří odvádějí těžkou práci, jež umožňuje v rámci možností
důstojný život velkého množství lidí. Bez této špatně honorované práce by spousta
lidí trávila svůj čas v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče,
zůstala by se svými problémy sama, bez podpory a šance na změnu situace, či
dokonce by byla bez střechy nad hlavou.
Dovolte, abych poděkoval všem spolupracovníkům a všem těm, kteří nám
jakýmkoliv způsobem pomáhají k tomu, abychom mohli pomáhat všem potřebným.
Děkuji
Vlastimil Vajďák
ředitel Charity Zlín
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Svatý Josef Dělník, ochránce všech pracujících i jejich rodin
Pane, prosíme za vedení zlínské Charity, dej jim Ducha moudrosti a prozíravosti,
aby svým jednáním věrně naplňovali své poslání, na přímluvu patrona, svatého
Josefa Dělníka, který vzal na sebe zodpovědnost, jež mu byla svěřena, dej, ať
vytváří ovzduší důvěry a dobře řídí organizaci.
Josef pocházel z královského rodu
Davidova. Staral se o hmotné potřeby
svaté Rodiny a byl pomocníkem
širšímu společenství, v němž žil. Tesař
Josef, snoubenec Panny Marie, se stal
ochráncem pracujících i jejich rodin.
Pro moudrost, s níž vedl svatou
Rodinu a pro ni pracoval, byl mu
svěřen svět práce, především ve své
víře ohrožení dělníci v továrnách, aby
je přivedl zpět k Bohu. Od roku 1955
má svůj svátek jako Dělník. Pius XI. napsal v encyklice z března 1937: „On patří
do stavu dělníků a musel snášet tíži chudoby pro sebe a pro svatou Rodinu, jejíž byl
pečlivou a láskyplnou hlavou. Jemu bylo svěřeno božské Dítě, když na ně poslal
Herodes úkladné vrahy. Svým životem a věrným plněním každodenních povinností
zanechal příklad všem, kteří si musí vydělávat na chléb prací svých rukou.“

Dopis zlínského děkana
Vážený pane řediteli, vážené pracovnice a pracovníci zlínské Charity, milí přátelé.
Víte, co můžeme pozorovat na všech světcích? Byli neskonale šťastní. I v těžkých
zkouškách z nich vyzařovala hluboká neměnná radost, ačkoliv se většinou netěšili
ani úctě, ani uznání, ani bohatství. Jak je to možné? Štěstí totiž nenajdeme, když ho
budeme hledat. Nalezneme ho, když budeme hledat Boha, nebo když budeme hledat
štěstí druhého! Snažme se o to všichni stále víc! A nezapomeňme, co říkala Matka
Tereza: „V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci
s velkou láskou.“
K tomu každému z Vás žehnám a děkuji za to, co děláte pro druhé!
P. Ivan Fišar
Zlínský děkan a farář farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
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Vznik a poslání
Charita Zlín je nestátní nezisková organizace, která se zabývá charitativní, zdravotní
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 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 je důstojný život pro každého člověka v každé situaci.

Kde najdete sídla služeb

Legenda:
1. Charita Zlín, sídlo organizace
2. Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín
Charitní pečovatelská služba Zlín
Charitní ošetřovatelská služba Zlín
Občanská poradna Charity Zlín
Ekonomické a personální středisko
3. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín
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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
tel.: 577 224 050, 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: 557 216 449, 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: 577 012 454, e-mail: poradna@zlin.charita.cz
Licenza in Psicologia Růžena Sekulová, vedoucí střediska
Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín (sociální služba od 2006/01)
Zálešná I/3222, 760 01 Zlín, telefon: 577 107 077, e-mail: cds@zlin.charita.cz
Michaela Blahová, vedoucí střediska
Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín (sociální služba od 1997/06)
SNP 4789, 760 05 Zlín, telefon: 577 241 352, e-mail: chd@zlin.charita.cz
Mgr. Eva Danielová, vedoucí střediska
Charitní pečovatelská služba Zlín (sociální služba od 1991/06)
Zálešná I/3222, 760 01 Zlín, telefon: 577 435 737, e-mail: chps@zlin.charita.cz
Božena Sukopová, vedoucí střediska
Charitní ošetřovatelská služba Zlín (zahájení činnosti 1991/06)
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, tel.: 577 211 678, e-mail: chos@zlin.charita.cz
Mgr. Soňa Jarošová, vedoucí střediska
Duchovní činnost Charity Zlín (zahájení činnosti 2009/02)
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, mobil: 731 646 933, e-mail: pastorace@zlin.charita.cz
Bc. Sylvia Medňanská, pastorační asistentka, pracovnice Arcibiskupství olomouckého (do 30.9.)
Noela Frolková, pastorační asistentka, pracovnice Arcibiskupství olomouckého (od 3.11.2014)

V roce 2014 průměrný evidenční stav zaměstnanců 64 osoby, průměrný přepočtený stav
45,04 úvazku; z toho v přímé péči 30,89 úvazku a všeobecná sestra 6,61 úvazku.
Všichni pracovníci se ztotožňují s Kodexem Charity ČR 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.
Občanská poradna, jež nabízí odborné sociální a také psychologické poradenství, je
nejmladší sociální službou organizace. Byla založena na podzim roku 2006.
Základními činnostmi poskytované
služby je zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně
terapeutická činnost, pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí
či kontaktu na odborná pracoviště.
Doplňkovou činností je sběr ošacení
od dárců a jeho výdej osobám v krizi.
Poradenství je určeno každému, kdo
potřebuje okamžitou sociální pomoc. Nejčastěji je služba využívána seniory,
osobami v krizi či mladými rodinami. Z hlediska věku převažují starší senioři a
mladší dospělí. Často se jedná o osoby, které se ocitly v nepříznivé nebo krizové
situaci sociální, zdravotní, rodinné, bytové či ekonomické. Výjimkou nejsou oběti
domácího násilí či osoby se zdravotním postižením, které potřebují pomoci se
zvládáním své životní situace. Prioritou poradenství je myšlenka, že lidé mající
problémy na ně nejsou sami. Je kladen důraz na individuální přístup k uživateli,
zájmem je motivovat jej k aktivnímu a zodpovědnému řešení jeho situace. Sociální
pracovnice jsou připraveny uživatelům pomoci řešit problémy či poradit, nač mají
dle zákonů nárok, kam a jakým způsobem se obrátit při jejich uplatňování. Zásady
služby, jako nezávislost, nestrannost, diskrétnost, respektování či bezplatnost,
vycházejí z Etického kodexu občanských poradců a Asociace občanských poraden.
Odborné poradenství pro osoby v krizi v číslech:
Kontaktovaných uživatelů celkem
Intervencí (minimálně 30 minut) celkem

2010
163
535

2011
212
490

2012
201
530

2013
296
613

2014
262
740

Dotace na provoz Občanské poradny v roce 2014 poskytlo Ministerstvo práce a
sociálních věcí, statutární město Zlín a dárci.
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Svatý František z Assisi, vyjednavač míru a rádce
Pane, prosíme za pracovníky poradenství, aby stále plnili své poslání pomoci lidem,
kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Na přímluvu jejich patrona, svatého
Františka z Assisi, jehož každý den byl určený k lásce a rozdávání radosti, osviť
pracovníky poradenství, aby přijímali každého člověka s ochotou a láskou.
František byl synem bohatého
obchodníka v Assisi, ale z lásky ke
Kristu všechno opustil. Založil nový
řád „Menších bratří“ (Minoritů) i jeho
františkánské větve pro ženy a laiky
žijící ve světě. Prioritou a nejvyšší
hodnotou v jeho životě byla láska.
Jeho nejhlubší láska k Spasiteli a
touha po spáse duší byla doplněna
darem stigmat, která ho ještě více
připodobnila ke Kristu. Stalo se tak při
modlitbách na hoře La Verna, kdy se
mu zjevil seraf v podobě ukřižovaného Spasitele a na jeho těle zanechal stigmata –
pět Kristových ran. Jednalo se o první předání stigmat v dějinách. V roce 1225
František oslepl. Z toho roku pochází i jeho „Píseň bratra slunce“. Zhoršení
zdravotního stavu pokračovalo a pozemskou pouť František dokončil jako kajícník
na holé zemi kláštera v Porciunkule. Bylo mu 44 let. Již za necelé dva roky po jeho
smrti byl prohlášen za svatého. Do baziliky postavené k jeho cti byly ukryty jeho
ostatky bez zveřejnění místa, z obav před zloději. V podzemní kryptě byly objeveny
až roku 1818. Do Prahy přišli Františkáni ještě za jeho života.
Soused zasahující do pozemku, který mu nepatří, byl velkým trápením paní
Anežky. Situace, s níž si už neuměla pomoci, nebyla pro ni nová. Šlo o dlouhodobý
spor, který zatěžoval už její rodiče. A tak bylo nutné vrátit se ve vzpomínkách zpět,
daný problém jasně popsat a vše správně vyhodnotit a především, najít východisko.
Nemá přece smysl nechávat se vtáhnout do hádek, které člověka zatíží a negativně
ovlivní především celou rodinu. Díky naší podpoře paní Anežka dokázala zajistit
veškerou potřebnou dokumentaci, dokázala oslovit nepřátelského souseda a dát mu
jasně najevo, jaká je skutečnost. Jsem ráda, že alespoň částečně můžeme zasévat
semínko míru v tom malém, co děláme.
Růžena Sekulová, vedoucí střediska
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
Charity Zlín
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.
Domovinka – centrum denních služeb pro seniory, jež nabízí 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 službou je
doprava uživatelů do a z centra ve
dnech jejich pobytu v zařízení.
Služby centra jsou využívány převážně staršími seniory ze Zlína a blízkého okolí.
Uživatelům je během dne zajištěna strava a nápoje, dále je jim nabídnut program
odpovídající jejich možnostem a schopnostem. Při tvorbě programů je brán zřetel na
vyslovená přání samotných uživatelů. Snahou je vyhovět nejen požadavkům
většinovým, ale i individuálním. Uživatelé se také sami rozhodují, zda a kterých
činností se zúčastní. Jedná se například o paměťová a tělesná cvičení, společenské a
kulturní programy, kreativní tvorbu, hry, soutěže, čtení a předčítání, procházky i
výjezdy za poznáním či zábavou. V letních měsících mohou uživatelé pobývat
v přilehlé stinné zahradě, kde byl k jejich odpočinku vybudován altán. Mezi zásady
poskytované služby patří dodržování práv uživatele, nestrannost a respektování
soukromí, diskrétnost či důstojné prostředí.
Centrum denních služeb pro seniory v číslech:
Uzavřených smluv celkem
Průměrná denní návštěvnost

2010
16
7

2011
18
8

2012
19
7

2013
23
5

2014
22
7

Dotace na provoz Domovinky – centra denních služeb v roce 2014 poskytlo
Ministerstvo práce a sociálních věcí, statutární město Zlín a dárci.
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Svatá Ludmila, moudrá a chápající, předávající zkušenosti
Pane, prosíme za zaměstnance centra denních služeb, na přímluvu patronky, svaté
Ludmily, která byla vždy mírná a spravedlivá a brzy si osvojila křesťanské zásady,
zvláště laskavost a štědrost, pomoz, aby s láskou a radostí vytvářeli svým
uživatelům příjemné rodinné prostředí, kde se budou cítit šťastně a spokojeně.
Ludmila pocházela z pšovských knížat
v Čechách. Provdána za knížete
Bořivoje, který po sňatku přijal křest,
přijala i ona křesťanskou víru a horlivě
ji praktikovala. Byla vždy mírná a
spravedlivá a brzy si osvojila
křesťanské zásady, zvláště laskavost a
štědrost k chudým. Stala se jejich
matkou, světlem slepých a pomocnicí
vdov i sirotků. V lásce k slovanské
bohoslužbě vychovala nejen své syny
Spytihněva a Vratislava (s Bořivojem snad měli tři syny a tři dcery, avšak ve
známost vešli jen dva jmenovaní), ale i vnuka Václava. Po smrti Vratislava se
usadila na vdovském sídle v Tetíně u Berouna, kde byla najatými vrahy uškrcena
svým vlastním závojem nebo šálou. Do hrobu byla uložena na Tetíně, u nějž došlo k
zázrakům. Vnuk Václav se po převzetí vlády postaral o přenesení Ludmiliných
ostatků do Prahy, kde byly v listopadu asi r. 925 uloženy do chrámu sv. Jiří na
Hradčanech. V té souvislosti se počítala mezi svaté. K oficiálnímu potvrzení
svatosti pak ještě došlo v r. 1143 (či v roce následujícím) papežským legátem za
jeho pobytu v Praze.
Patronka služby vedla svého vnuka Václava ke křesťanské víře a přičinila se o to,
aby dosáhl vzdělání. I naši uživatelé vnímají svoji roli prarodičů jako přístav pro
své vnuky, kde mohou otevřít svá srdce, naplnit své zájmy, nebo také bříška.
Mnoho dětí vzpomíná na oblíbené pochoutky, které jim připravovaly babičky, a
které nikdy tak dobře nechutnaly, pokud je připravil někdo jiný. Dědečkové zase
nabízejí hry, zábavu i předávání poznatků a zkušeností. To vše samozřejmě
předávají i babičky, jako jedna z uživatelek: „Vnučka se od malička zajímala o
pečení a brzy mi pomáhala v kuchyni. Tato záliba jí zůstala, má vlastní cukrárnu.
Těší mne, že jsem měla možnost ji také trochu nasměřovat k jejímu životnímu cíli.“
Michaela Blahová, vedoucí střediska
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.
Charitní domov pro matky s dětmi v tísni 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,
které jsou zaměřeny na aktivizační
činnost (sociálně-terapeutická činnost
a schůzky s uživateli) a aktivity
otevřené také veřejnosti, mezi něž patří, mimo jiné, každoročně koncem školního
roku pořádaná Zahradní slavnost, což je zábavní odpoledne her pro děti a jejich
rodiče s bohatým doprovodným programem a také stará lidová tradice Fašank,
konaný každoročně poslední úterý před Popeleční středou. Odborné veřejnosti je
pak určen každoroční tzv. Kulatý stůl. Doplňková činnost souvisí s povolením kraje
k výkonu sociálně právní ochrany dětí (např. pomoc rodičům při řešení výchovných
nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytování nebo zprostředkování
poradenství rodičům při výchově a vzdělání dítěte atp.).
Služba je určena především rodinám s dětmi, přičemž nejčastěji je využívána
matkami s nezaopatřenými dětmi v tíživé životní situaci či ženami těhotnými. Jde
především o fyzické a psychické domácí násilí, vyhrocený generační problém
v rodině, pomoc zde hledají také nastávající matky z dětských domovů či osamělé
matky, které potřebují pomoc při osvojení základní péče o dítě. K zásadám služby
patří respektování soukromí a osobnosti uživatele, zachování lidské důstojnosti,
motivování uživatelů k řádné péči o děti, týmová práce personálu.
Azylové ubytování pro matky s dětmi v číslech:
Ubytovaných (dospělí a děti) celkem
Roční obsazenost bytových jednotek %

2010
80
90,8

2011
117
94,7

2012
84
91,3

2013
89
92,9

2014
78
94,6

Dotace na provoz Charitního domova pro matky s dětmi v tísni v roce 2014
poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, statutární město Zlín, Zlínský kraj a
dárci.
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Svatá Zdislava, dobrá matka starající se o čtyři děti
Pane, prosíme za zaměstnance azylového ubytování na přímluvu svaté Zdislavy,
která vynikala velkou láskou k potřebným, ošetřovala, léčila a přitom šířila kolem
sebe klid a důvěru, dej, aby s její pomocí dokázali projevovat lásku k Tobě
v každodenní péči o uživatele služby.
Zdislava přes svůj šlechtický stav byla
ženou prostého života. Snažila se co
nejvíce ztotožnit s Kristem i jako
manželka a matka čtyř dětí.
Sjednocení s Kristem upevňovala
modlitbou, čtením Písma svatého,
o kterém rozjímala, účastí na mši svaté
a přijímáním svátostí. Radostně
snášela oběti každého dne. V jejím
nitru panoval klid pramenící z Boží
milosti. Byla hradní paní a světicí
zároveň. Svým příkladným životem a vytrvalou modlitbou dovedla získat svého
muže pro věc Boží. S jeho svolením vstoupila do třetího řádu sv. Dominika.
Zdislava ukázala, že život navenek všední lze prožívat ve sjednocení s Kristem
nevšedně hluboce, radostně a krásně. Zemřela nejpravděpodobněji ve 32 letech.
Pohřbena byla v dominikánském kostele v Jablonném, kde se její ostatky
dochovávají dodnes. Její lebka byla v opraveném barokním relikviáři uložena do
postranního oltáře v chrámu sv. Vavřince. K blahořečení Zdislavy došlo roku 1907
Piem X. a ke kanonizaci v roce 1995 papežem Janem Pavlem II. v Olomouci.
Anna se nepohodla s celou rodinou, zejména matkou. Velmi se jí dotýkalo, že
nepřijali jejího přítele. Krize nastala, když zjistila, že čeká dítě. S přítelem si našli
společné bydlení, ale jeho záliba v alkoholu je brzy rozdělila. Teprve čtyři týdny
před porodem našla Anna cestu do našeho azylového domu. Byla však velmi
neklidná a plná obav. Povídaly jsme si o rodině, jejím dětství, hledaly jsme vzory v
minulosti a Anna si začala uvědomovat, co vše by mohla ztratit. Na své dítě se
začala těšit, přemýšlela, jak jej bude oslovovat. Zaujalo ji jméno dcery patronky
služby. O dva týdny později se narodila Markétka. Anna zjistila, jak moc potřebuje
rodinu a ozvala se matce. Brzy se i s dcerou odstěhovala zpět ke své rodině.
Eva Danielová, vedoucí střediska
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 uživatel zůstal co nejdéle ve svém
přirozeném prostředí * zajistit péči v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá
zaměstnání
Charitní pečovatelská služba, poskytující terénní i ambulantní služby, je nejstarší
součástí 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 nebo vozík,
atp.), pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu (včetně koupání v domácím
prostředí nebo ambulantně v zařízení
služby), poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy (příprava a podání
jídla v domácím prostředí, případně
docházení uživatelů do jedné ze dvou
jídelen na území města), pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákupy, praní a
žehlení, úklid bytu atp.) a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Fakultativní činností je doprava uživatele do a z ambulantní služby osobní hygieny
a také donáška prádla.
Uživateli služby jsou senioři, osoby s tělesným a zdravotním postižením a rodiny
s dětmi. Z hlediska věku jde převážně o starší seniory. Zájmem poskytovatele je
v rámci možností iniciovat uživatele služby k vlastní aktivitě a pomoci mu naplnit
vlastní představy o tom, jakou roli by v řešení jeho situace měla hrát sociální služba.
Mezi zásady poskytované služby patří především nestrannost, individuální přístup
k uživateli, respektování a chránění práva na soukromí, ochrana osobních údajů,
dodržování lidských práv a důstojnost, vzájemná důvěra a pocit bezpečí, úcta,
empatie, ochota, přátelství, odborná a profesionální úroveň kvalifikovaných
pracovníků, podpora návaznosti na další dostupné zdroje a spolupráce s rodinou.
Pečovatelská služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením v číslech:
Uzavřených smluv celkem
Uskutečněných návštěv celkem

2010
453
80 677

2011
480
83 356

2012
546
73 810

2013
517
65 382

2014
536
60 279

Dotace na provoz Charitní pečovatelské služby v roce 2014 poskytlo Ministerstvo
práce a sociálních věcí, statutární město Zlín a dárci.
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Svatá Anežka, pečující s láskou o staré a nemocné
Pane, prosíme Tě o dar pro zaměstnance pečovatelské služby, aby dokázali sloužit
druhým, jako jejich patronka, která vynikala starostlivostí a plna radosti pomáhala
chudým, starým a nemocným. Pane, dej, ať pečovatelé vnáší do domovů uživatelů
účinnou pomoc a lásku a patronka svatá Anežka nechť je jejich vzorem.
Anežka pocházela z přemyslovského
rodu v Čechách. Jako královskou
dceru ji chtěli několikrát provdat nejen
za krále, ale i za císaře. Ona však dala
přednost službě poníženému Kristu a
životu v dokonalé chudobě. Založila
špitální bratrstvo, z něhož se díky ní
stal řád křižovníků s červenou
hvězdou, a první klášter klarisek
v Praze. Žila zde 46 let jako strážný
anděl národa. Zemřela v postní době,
jak předpověděla, ve věku asi 70 let.
Pohřbena byla v kapli Panny Marie, mezi oratoří a kněžištěm kostela sv. Františka.
Její ostatky však byly odtud přeneseny na neznámé místo. Jako důvod je udáváno
zrušení kláštera za Josefa II. Od své smrti byla Anežka ctěná jako světice. O její
svatořečení se však žádalo marně po 700 let. K potvrzení její úcty došlo po složitě
dlouhém procesu v roce papežem Piem IX. a k její kanonizaci 12. listopadu 1989
papežem Janem Pavlem II, který o ní napsal: „Sytila hladové, ošetřovala nemocné,
pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a
smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději.“
Paní Milena Kolajová je Pracovnicí roku v sociálních službách Zlínského kraje,
který anketu vyhlásil již popáté, s cílem morálně podpořit profesi, která je žádaná,
hodně náročná a nedostatečně ohodnocená. Pomáhat starým a nemocným lidem je
pro paní Milenu již dvacet pět let posláním. Svoji práci vykonává lidsky, s láskou,
poctivě, odpovědně, svědomitě, profesionálně. Vždy respektovala práva uživatelů,
vždy dbala na jejich důstojnost. Vždy se ztotožňovala se zásadami a hodnotami,
kterými se charitní služba řídí – dobro, spravedlnost a naděje, které svým konáním
jak na pracovišti, tak u uživatelů, prezentovala. O tom, že paní Milenu Kolajovou
její práce naplňuje, svědčí jak slova spolupracovníků, tak především uživatelů.
Božena Sukopová, vedoucí střediska
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.
Charitní ošetřovatelská služba je, spolu se službou pečovatelskou, nejstarší součástí
Charity Zlín. 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 lékařem nemocného (na dobu pro ošetřování nutnou, většinou několik
měsíců) nebo ošetřujícím lékařem, kterého měl nemocný za své hospitalizace (v
tomto případě na dobu nejvýše 14 dnů).
Mezi odborné zdravotnické úkony
indikované lékařem, které provádí
všeobecná sestra, patří například
převazy, aplikace injekcí a inzulinu,
zácvik diabetika v aplikaci inzulinu,
zavádění permanentního MK u žen,
péče o stomie, odběry biologického
materiálu, cílené kontroly fyziologických funkcí či kontroly zaměřené
například na oběhovou kompenzaci,
ošetřovatelská rehabilitace, zajištění
léčby bolesti a infuzní terapie a další.
Všeobecná sestra je také způsobilá v souladu s diagnózou stanovenou lékařem
edukovat (vzdělávat, odborně poradit) pacienty, případně jiné osoby, nejčastěji
rodinné příslušníky, v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační
materiály. Doplňkovou činností je půjčování kompenzačních pomůcek.
Klienty služby jsou především senioři a lidé s fyzickým nebo mentálním
handicapem, včetně dětí. Komplexní péče je zajišťována sedm dní v týdnu, a to
podle individuálních potřeb a momentálního zdravotního stavu pacienta. Mezi
zásady poskytované služby patří především odborná a profesionální úroveň
kvalifikovaných pracovníků, individuální přístup ke klientovi, vzájemná důvěra a
pocit bezpečí, nestrannost, respektování a chránění práva na soukromí, dodržování
lidských práv a důstojnost, úcta, empatie, ochota, duchovní podpora, spolupráce
s ošetřujícím lékařem a dalšími specialisty, spolupráce s rodinou. Všeobecné sestry
konají práci v souladu s Etickým kodexem zdravotnického pracovníka.
Prováděné odborné, lékařem indikované úkony,
pojišťovnou, činnost střediska podporují dárci.
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Blahoslavená Matka Tereza, osobnost naší doby
Pane, prosíme za pracovnice ošetřovatelské služby, aby dokázaly mít všímavé oči
k potřebám druhých a aby se jejich srdce proměňovala láskou k trpícím, jako jejich
patronce, která sílu ke svému povolání čerpala z každodenního spojení s Ježíšem
v eucharistii. Jeho láska byla její silou. Bože, daruj svého Ducha zdravotním
sestrám, aby pečovaly o nemocné v domácím prostředí vždy s respektem a úctou.
Tereza byla albánskou dívkou
narozenou v Jugoslávii, která v 18
letech odcestovala do Indie za
zvoleným řeholním životem a
v klášteře na himalájských horách se
zcela odevzdala Kristu. Svým životem
ukázala, že služba nejubožejším není
hanbou, ale ctí a možnost vybudování
opravdového míru spočívá jen na
lásce. V roce 1979 převzala Nobelovu
cenu míru: „Dnes je největším nebezpečím pro mír zločin proti nenarozenému
dítěti. Když matka dovede zabít vlastní dítě, co zadrží lidi od toho, aby se vzájemně
nevraždili?“ Přáním Matky Terezy bylo zemřít jako ti, o které pečovala. Po smrti jí
však byl uspořádán státní pohřeb se všemi poctami. Do kostela sv. Tomáše se s ní
přišly rozloučit statisíce lidí. Vzhledem k mimořádným okolnostem již v roce 1999
papež Jan Pavel II. otevřel na základě zvláštní dispenze beatifikační proces Matky
Terezy. Roku 2002 vydal dekrety o jejích heroických ctnostech a zázraku – jednalo
se o vědecky nevysvětlitelné náhlé uzdravení mladé indické ženy, animistického
vyznání. K slavnosti blahořečení došlo v Římě roku 2003, na Světový den misií.
Našim nemalým osobním cílem, možná spíše posláním, je posilovat a „uzdravovat“
duše pacientů a jejich nejbližších. Nejednou se však stane, že se role obrátí a my
odcházíme z návštěvy obohaceny o pozitivní výhled do budoucna. Jeden příklad za
všechny. Jedno stoletá paní, dáma, pohádková babička – záleží na úhlu pohledu, mi
při celkovém vyšetření řekne, že se cítí zdravá, vlastně nemá žádné problémy, které
by stály za zmínku. A tak jí chci pomoci slovy: „A srdíčko, to Vás nikdy nezlobí?“
Na to se mi dostane odpovědi: „Nezlobí, někdy zabolí, ale to jen, když jsem moc
smutná.“ Tak se stane, že z návštěvy odcházím obohacena já, a to o naději, že když
budu k životu přistupovat pozitivně, ani s rostoucím věkem mi nebudou přibývat
zdravotní problémy, zejména ty srdeční.
Soňa Jarošová, vedoucí střediska
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Duchovní služba Charity Zlín
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 služba, poskytovaná pracovnicí Arcibiskupství olomouckého, byla
v organizaci započata na jaře roku 2009. Základní činností služby je duchovní
poradenství, předávání křesťanských hodnot uvnitř charity i v rámci veřejnosti,
pořádání duchovních setkání, zprostředkování kontaktu s kněžími a další zájmové
aktivity, především pro seniory. S pastorační asistentkou se tedy setkávají
pracovníci organizace, uživatelé služeb i široká veřejnost, pod její křídla patří také
technické zajištění Postní almužny (aktivita ve farnostech zlínského a vizovického
děkanátu) a časově neomezená sbírka Poštovní známky pro misie.

Sestra Sylvia zanechala výraznou stopu
S posledním zářijovým dnem naposled
překročila práh zlínské Charity
pracovnice Arcibiskupství olomouckého, sestra Sylvia Medňanská, která
v organizaci působila jako pastorační
asistentka šest let. Přes nesmělé
začátky zde našla své pevné místo a
zároveň byla obohacujícím přínosem
jak pro všechny pracovníky, tak i
mnohé uživatele služeb. Nově své
kořeny zapustí v jiné komunitě totožné
Kongregace, kde bude pečovat o starší sestry jako zdravotní sestra.
„Součástí profesního života je i občasná změna. Změna působiště čeká i naši
pastorační asistentku, sestru Sylvii. Když se zamyslím nad tím, jakou u nás
zanechala stopu, vybaví se mi zaměstnanci naší charity, kterým pomohla v otázkách
spojených s životem církve, nebo senioři, kterým se maximálně věnovala. Nejvíce
si ji zřejmě vybaví účastníci zájezdů na poutní místa. Je možné napsat spoustu slov,
já myslím, že stačí jednoduché, „děkuji, Sylvie.“ Vlastimil Vajďák.
Pane, prosíme za pastorační asistentku, aby s pomocí a na přímluvu svatého
Vincence z Pauly, patrona charitativních organizací, byla duchovní oporou své
organizaci. S jeho pomocí dej, aby viděla potřeby svých spolupracovníků, uživatelů
služeb, dobrovolníků a ostatních svěřených osob a dokázala jim pomáhat.
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Střípky z pastorační činnosti
Od Popeleční středy do Květné neděle může
každý měnit sám sebe tím, že pomáhá druhým.
Doba postní totiž obnovuje naše duchovní síly a
umožňuje nám vnímat Krista v potřebách našich
bližních, kteří jsou v nouzi. Podstatou akce je, že
člověk do papírové schránky, postničky, vloží
obnos přibližně ve výši ceny odřeknutého
požitku. Výtěžek pomáhá potřebným ve farnosti.
Mezi padesáti tisíci poutníky na tradiční
Národní pouti k Sedmibolestné Panně Marii
v Šaštíně byly čtyři desítky zlínských poutníků
jehlou v kupce sena. Mši svatou pod širým
nebem celebroval slovenský kardinál Jozef
Tomko, který mimo jiné o Panně Marii řekl: „Jej
slzy preliate pod krížom sa premenili na úsmev,
ktorý už nič neodstráni, zatiaľ čo jej materský
súcit s nami ostáva nedotknutý.“
Vánoční balíček je projekt, který dlouhodobě
realizuje Arcidiecézní charita Olomouc. Ta má
předem vytipované děti ze sociálně slabých rodin
či dětských domovů na Ukrajině, jimž dárci,
jednotlivci či kolektivy, připraví vánoční dárek
v hodnotě tisíc korun. Prostřednictvím zlínské
Charity byly dětem předány tři vaky s plyšáky a
dvacet jedna dětí obdrželo vánoční balíček.
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, co vlastně ani nijak zvlášť
nevnímají, je pro Anetku nemožné. Proto
potřebuje celodenní péči a finančně náročnou
léčbu. Za dobu konání sbírky se na samostatném účtu 179077146/0600 podařilo
nastřádat téměř 832 270 Kč. Poděkování patří dárcům dosavadním i budoucím.
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Tříkrálová sbírka 2014
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 2014
vykoledováno 82 752 129 Kč, včetně ostatních darů (www.trikralovasbirka.cz).
Zlínská Charita vyslala 292 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 1 480 768 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 876 023,08 Kč, jež byly rozděleny následovně:
Přímá pomoc sociálně potřebným – 626.023,08 Kč (příspěvek na nákup chladničky
a pračky, postelí a matrací, otopu, dále na nákup invalidního vozíku a léků,
příspěvek na úhradu rehabilitačního stacionáře, školného či letního pobytu dětí na
táboře); projekt Nejen hygienu těla, ale i terapii smyslů nabízí centrum denních
služeb pro seniory Zlín – 150 000 Kč (vybavení multismyslové místnosti včetně
relaxačního polohovacího křesla, zrcadly a dalšími zařizovacími prvky, revitalizace
podlah, osvětlení, výmalba atp.); Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice –
100 000 Kč (dorozumívací zařízení mezi personálem a pacientem, spolufinancování
celkové revitalizace realizované ve více etapách).
Naše 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 náměstkovi
primátora města Zlína, Mgr. Miroslavu Kašnému, že nad sbírkou převzal záštitu.
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Kašpar, Melichar a Baltazar v ulicích Zlínska již 15 let
3. ledna – křest publikace, kterou jako poděkování za
podporu především sbírky, obdržely nejen všechny skupinky
koledníků, ale také zástupci měst, obcí, farností. Z úst
ředitele zlínské Charity zaznělo: „Když jsme před lety
poprvé od otce Arcibiskupa slyšeli vyprávět o Tříkrálové
sbírce, tak jsme mu předkládali řadu argumentů o tom, že
něco podobného v žádném případě u nás nemůže fungovat.
Jsem velmi rád, že jsme se hluboce mýlili. Samozřejmě, že
organizace tak rozsáhlé akce není nic jednoduchého, ale
výsledky jsou malým zázrakem. A já si s radostí svůj omyl
připomínám každý rok při Tříkrálové sbírce.“
4. ledna – Tříkrálovou polévku příchozím
nabízely na dvě desítky známých osobnosti města
Zlína z různých oborů. Kdo měl možnost, mohl
za porci teplé polévky přispět do zapečetěné
pokladničky drobnou pětikorunou, nebo také
drobnou
pětitisícikorunou,
dle
možností.
Polévka byla zdarma pro ty, kdo přispět
z jakéhokoliv důvodu nemohou.
6. ledna – Tříkrálové putování městem začalo
návštěvou hejtmana Zlínského kraje a primátora
města Zlína i jeho náměstka. Pak už následovalo
setkání andílků, pastýřů, zpěváků a dobrých lidí u
jesliček v kostele sv. Filipa a Jakuba, aby se poté
společně, za zpěvu koled, vedeni králi na koních,
vydali na zlínské náměstí Míru, kde byla
představena hra „Putování do Betléma“.
7. února – Pipi dlouhá punčocha, svérázná
dívenka s nevšedním chováním, jménem i
vzezřením, kterou znají děti z celého světa,
představila koledníkům nejen své společníky,
opičku a koně, ale i malé kamarády, sourozence
Tomíka a Aniku. Součástí večera bylo vyhlášení
výsledků osmého ročníku soutěže „Foťte“, na
téma nejsme na koledu sami, doplněné výstavou.
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Kulturní akce
4. března – již po desáté zavítala v ten správný
čas, tedy v den před Popeleční středou, rozverná
lidová tradice, plná barevných masek, hudby,
dovádění, ale také hodování, do azylového domu.
Nejen jeho obyvatelé, ale i pracovníci či příchozí
se rozhodli rozloučit s Basou, což nastalo po
krátkém průvodu masek sídlištěm za rytmu
harmoniky a pro region netradičních dud.
14. května – dvanáctý benefiční Jazzový večer
ZUŠ Zlín pro Charitu Zlín. Téměř dvouhodinový
koncert, v rámci přehlídky ZUŠ ZAS ZUŠ UŽ
ZAS ZUŠ, představil úžasné výkony žáků
hudebních oborů s profesionálním doprovodem
učitelů této prestižní školy. Poděkování patří
ředitelce školy, všem účinkujícím, rodičům žáků
i posluchačům, kteří na koncert přišli.
5. září – komponované zábavní odpoledne pro
veřejnost, v zahradě centra denních služeb pro
seniory, Barvy podzimu, přineslo program,
v němž se představili zástupci snad všech
věkových kategorií prostřednictvím mluveného
slova, hry na hudební nástroje i zpěvu, tance a
cvičení, a to vše v milé a přátelské atmosféře.
A proč Barvy podzimu? Předně jde o jistou
symboliku mezi úžasnými barvami, které podzim nabízí a seniory, jejichž čas není
rozhodně šedivý. A pak název avizuje skutečnost, že léto pomalu, ale jistě končí.
6. září – desátý benefiční koncert v čase hlavní
pouti ve Štípě byl opět nezapomenutelný. Nejen
známé skladby světových autorů zazněly
v podání Trio Ars Animae, Lenka Rafajová,
soprán,
Kateřina
Oškerová-Machovská,
mezzosoprán, a Jiří Šon, varhany. Poděkování
všem přítomným i Římskokatolické farnosti ve
Štípě, za milé přijetí otci Františkovi.
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Ohlasy v tisku
Prodejem gulášové polévky pomohli charitě (Zlínský deník, 8.1.2014, Lukáš Fabián)
Trousili se po troškách, ale zato pořád. Řeč je o Zlíňanech, kteří v sobotu neváhali a využili doprovodnou
akci Tříkrálové sbírky 2014, Tříkrálovou polévku. Osobnosti veřejného života na Zlínsku vydaly bezmála
250 porcí vydatné polévky. Zájem předčil očekávání a tak museli kuchaři dokonce ještě k plotnám. Podle
ředitele zlínské Charity Vlastimila Vajďáka bylo smyslem akce především setkání lidí, kteří si tak mohou
třeba popovídat. Nikoliv prodej polévky. „Chtěli jsme program Tříkrálové sbírky trochu obohatit. Kdo chtěl,
mohl přispět do kasičky. Kdo tu možnost nemá, pro toho byla polévka zdarma," přiblížil akci ředitel Charity.
Role výdejců gulášovky se zhostili ředitelé firem, představitelé města či městských orgánů a institucí,
zástupci církve nebo médií.

Za každou poskytnutou pomoc jsou vděčni (Život zlínských farností, 7.9.2014)
Práci by v organizaci měli jistě těžší, pokud by nebyli ochotní lidé, kteří nás chtějí jakýmkoliv způsobem
obdarovat. Ať už finančně (finanční prostředky zaslané na účet na základě darovací smlouvy), materiálně
(věnovat použité oděvy, které dále slouží osobám v krizi), či chtějí věnovat svůj čas ve formě dobrovolné
práce (třídění oděvů, osobní zapojení do tříkrálové sbírky). Dárcem se tak může stát jak fyzická, tak i
právnická osoba, a to vždy po dohodě s vedoucí konkrétní služby, či po domluvě s ředitelem organizace.
„Věřte, že za každou poskytnutou pomoc jsme vděčni. Neexistuje totiž pro nás malých darů. Obyčejný lidský
zájem, pokud se projeví ve správný čas a na správném místě, mnohdy zmůže úplně nejvíce,“ řekl Vlastimil
Vajďák, ředitel Charity Zlín.

Zlínský kraj letos po páté ocenil příkladné pracovníky sociálních služeb (www.kr-zlinsky.cz,
15.9.2014, Helena Mráčková)
Pět žen a dva muži působící s vynikajícími výsledky v sociálních službách byli dnes politickou reprezentací
Zlínského kraje a dalšími představiteli veřejného života slavnostně oceněni za příkladný vztah ke svému
povolání, především za obětavý, láskyplný a vysoce profesionální přístup. Oceněni letos byli: … Milena
Kolajová, pečovatelka Charity Zlín... „Myslím, že je to velmi potřebné, protože dnešní doba je hodně složitá:
na jedné straně roste blahobyt, jenže na druhé straně zároveň také roste trápení a stres a mnozí lidé se stahují
do sebe. Tím víc je třeba vážit si všech, kdo jsou ochotni být tady pro druhé,“ řekla ve svém úvodním
proslovu radní Taťána Valentová Nersesjan. Mezi oceněnými byli lidé, které jejich okolí navrhlo pro hluboce
empatický přístup k uživatelům sociálních služeb, pro jejich schopnost vytvářet mezi uživateli pozitivní
vztahy a přispívat k tomu, aby se jak fyzicky, tak psychicky i sociálně cítili co nejpříjemněji.

Nemocným a méně soběstačným, kteří chtějí trávit svátky doma, pomáhá zlínská Charita
(tisková zpráva, 15.12.2014)
V mnohých službách, kde jsou citelně blížící se svátky znát, pracují ženy. Ve zlínské Charitě platí obé. Díky
svátkům, které pomalu klepou na dveře, kapacita terénních služeb tak zvaně praská ve švech. Doposud
hospitalizovaní pacienti chtějí, pokud je to jen trochu možné, strávit svátky doma, se svými nejbližšími.
Zcela bez péče však zůstat nemohou. „Naším posláním je poskytování služeb v přirozeném prostředí
uživatele, to znamená služby poskytované v terénu, v domácnostech nemocných, handicapovaných, ale
především seniorů se sníženou soběstačností, která vznikla v důsledku nemoci či věku,“ říkají jednohlasně
vedoucí zlínské charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Obě zmiňované služby, které jsou ve Zlíně
více jak dvacet let, podporují úsilí uživatele setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí. Díky
ošetřovatelské službě mohou pacienti, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje soustavnou péči lékaře, ale přesto
potřebují kvalifikované zdravotnické úkony, opustit nemocnici. Díky pečovatelské službě nemusejí pečující
rodiny vyhledat pro své blízké pobytová zařízení, ale v péči s profesionály se mohou střídat.

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. 2014 (v Kč):
Náklady
Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Poskytnuté příspěvky celkem
Daň z příjmů celkem
Náklady celkem
Výnosy
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Aktivace celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace celkem
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

2 422 329
1 932 739
12 438 934
33 599
160 504
81 025
0
0
17 069 130
5 512 088
0
0
106 171
45 000
155 091
11 261 357
17 079 707
10 577
10 577

Hospodaření středisek Charity Zlín v roce 2014 (v Kč):
Výnosy
tržby
dotace celkem
- MPSV
- Zlínský kraj
- Statut. město Zlín
- Úřad práce
- Evropské fondy
finanční dary
ostatní výnosy
Náklady
provozní náklady
osobní náklady
povinné odvody
zákonné náklady
ostatní náklady
Výsledek
hospodaření
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OP
CDS
CHD
CHPS
546 700 1 403 636 3 095 890 9 355 552
0 287 982 598 890 1 996 284
498 200 1 091 957 2 497 000 7 167 000
298 200 422 100 1 599 000 4 153 000
0
0
98 000
0
200 000 430 000 800 000 2 960 000
0
0
0
54000
0 239 857
0
0
48 500
13 776
0
61 602
0
9 921
0 130 666
576 148 1 492 723 3 092 532 9 319 301
111 020 251 856 677 527 2 890 890
338 823 897 749 1 741 294 4 636 712
114 952 305 256 599 012 1 550 957
9 754
22 784
44 311 144 904
1 599
15 078
30 388
95 838
-29 448

-89 087

3 358

36 251

CHOS
2 639 486
2 602 632
0
0
0
0
0
0
26 270
10 584
2 554 443
514 280
1 611 923
390 011
20 628
17 601
85 043

Ostatní Celkem
38 443 17 079 707
26300 5 512 088
7 200 11 261 357
0 6 472 300
0
98 000
7200 4 397 200
0
54 000
0
239 857
4943
155 091
0
151 171
33 983 17 069 130
24 120 4 469 693
9 452 9 235 953
411 2 960 599
0
242 381
0
160 504
4 460

10 577
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2014 (v Kč):
AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Dlouhodobý finanční majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem
Aktiva celkem
PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Rezervy celkem
Dlouhodobé závazky celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
Pasiva celkem

Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu dni
účetního období
účetního období
1 177 835
1 501 931
0
0
3 024 574
3 244 269
0
0
-1 846 739
-1 742 338
2 635 054
3 372 410
0
13 352
919 779
1 015 526
1 380 319
2 035 949
334 956
307 583
3 812 889
4 874 341
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu dni
účetního období
účetního období
1 347 796
1 389 374
1 337 025
1 378 797
10 771
10 577
2 465 093
3 484 967
0
0
0
273 431
2 006 913
3 021 055
458 180
190 481
3 812 889
4 874 341

Výrok auditora:
Podle mého názoru účetní 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. 2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2014, v souladu s
českými účetními předpisy.
Sazovice dne 29. června 2015
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., Ateliér ZEBRA, Bowling Pizza Delvita, Camaieu česká
s.r.o., DIMATEX CS, spol. s r.o., Dinel s.r.o., Hořické trubičky s.r.o., Hruška Pavel,
IMPROMAT Klima, spol. s r.o., Zdeněk Kučera, obec Želechovice nad Dřevnicí,
Makro Cash & Carry Zlín, Medoks s.r.o., Jaromír Němec, Pekárna Dorotík, Pekárna
VEKA s.r.o., Penam, a.s. Zlín, Jan Plhák, Římskokatolická farnost Želechovice nad
Dřevnicí, Sodexo Pass Česká republika, a.s., STaDO s.r.o., Technodat CAE –
systémy s.r.o., TOP GASTRO s.r.o., Unie Kompas, ZŠ Slušovice, ZUŠ Morava,
ZUŠ Zlín. Děkujeme i těm, jež si nepřáli být v této souvislosti jmenovitě uváděni.
Děkujeme všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku technickou pomocí či drobnými
dary pro koledníky a účastníky vyhlášených soutěží: vánoční hra Putování do
betléma - farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín, Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s.,
Golden Apple Cinema a.s., HP-Tronic, spol. s r.o., Knihkupectví Kanzelsberger
Zlín, MARTY PRODUCTION, Nezbeda - zábavný křesťanský měsíčník pro děti,
Noventis, s.r.o., OXALIS, spol. s r.o., Radio Zlín, Sodexo, s.r.o., statutární město
Zlín, ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace. Děkujeme všem
porotcům „foťte“ (http://www.zlin.charita.cz/tks/).
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. Jiří Orság a 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).
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