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Je to velká radost, když Vás práce naplňuje
Tříkrálová sbírka je pro nás všechny největší akcí v roce. Těším se před ní
a podruhé, když skončí. Je to nejenom radost, ale i starost. A při plnění těch starostí
jsem se mimo jiné pohyboval mezi skupinkami koledníků, kteří se vraceli
z „terénu“.
Všiml jsem si ho hned, jak se objevil mezi dveřmi. První, čím zaujal, byla jeho
velikost. Byl ne o hlavu, ale spíš o pohlavek větší, než pověstný „kýbl“. Další, čím
mě zaujal, byl jeho výraz v obličeji. Bylo vidět, že je neobyčejně spokojený.
Popravdě řečeno nevím, s čím byl tak spokojený. Možná proto, že stačil svým
starším sourozencům a nezdržoval skupinku, možná proto, že ho maminka
pochválila, nebo proto, že to konečně skončilo. Až z vyprávění sourozenců jsem
pochopil, že i on chápe, že pomohl dobré věci.
Pak přišla chvíle, kdy mu maminka chtěla sundat v teple čepici, ale protože to
znamenalo sundat i královskou korunu, nesouhlasil. Když byl ujištěn, že si bude
moci ponechat korunu, strpěl i sundání čepice. Zatím, co si maminka vyměňovala
zkušenosti z koledování s ostatními vedoucími skupinek, s velkou obřadností
polykal koblihu a zapíjel ji čajem. Jaký pocit jsem z toho měl já?
Závist je jedna z nejhorších věcí, ale já jsem mu v té chvíli tak trochu záviděl.
Záviděl jsem podobným způsobem, jako závidím svým spolupracovníkům, kteří se
přímo podílejí na pomoci potřebným a je na nich vidět podobné uspokojení z práce,
jaké zažíval i ten malý koledník.
Nesmírně si vážím práce svých spolupracovníků a mám velkou radost z okamžiků,
kdy je samotné tato práce naplňuje. Právě naplnění z práce, kterou mnozí z nich
vnímají jako své poslání, je také hlavním tématem této naší výroční zprávy. V ní
jsme se rozhodli představit vám některé z pracovníků Charity Zlína na fotografiích
a prostřednictvím jejich zážitků z práce, které je samotné nějak poznamenaly
a ovlivnily.
Vlastimil Vajďák
ředitel Charity Zlín
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Slovo P. Františka Sedláčka

Celník Matouš nám píše Ježíšova slova: „Pojďte, požehnání mého Otce, ujměte se
království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem měl hlad a dali
jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, byl jsem na cestě a ujali jste se mě,
byl jsem nahý a oblékli jste mne, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve
vězení a přišli jste za mnou.“
Tehdy mu ti spravedliví odpovědí: „Pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili
jsme tě nebo žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě a ujali se tě
nebo nahého a oblékli jsme Tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a
přišli jsme za tebou?“
Král jim odpoví: „Amen, pravím vám, cokoli jste učinili jednomu z těchto
nejposlednějších bratří, mně jste učinili.“
Mezi základní skutky tělesného milosrdenství patří: hladové sytit a napájet, ujmout
se cizince – poradit mu, ošatit nuzného, navštěvovat nemocné a ošetřovat je,
pomáhat vězněným. Dále jsou skutky duchovního milosrdenství: zaslepené trpělivě
přivádět k poznání, že chybují, nevědomé učit, dobře poradit těm, kdo jsou
bezradní, potěšit zarmoucené, nevyhýbat se lidem, kteří mají trápení, ale pomáhat
jim je nést, mít trpělivost se zlými lidmi, neodsoudit je, neodvrátit se od nich, dávat
jim šanci k nápravě, odpouštět těm, kteří nám ublížili, nemstít se, modlit se za živé i
za mrtvé.
Toto všechno je každodenní pracovní náplň služebníků charity.
Chci zároveň moc poděkovat všem pracovníkům charity, kteří svědomitě a s láskou
plní své úkoly. Vždyť svým obětavým přístupem k druhým zvláště nemocným,
opuštěným a starým dáváte příklad, jak by se mělo správně žít. Vážím si každého
z vás!
Rauol Folero měl sen, přišel před Boží soud a pravil Pánu Bohu, že má ruce čisté.
Hospodin mu odpověděl, máš sice ruce čisté, ale prázdné.
Děkuji vám, že nemáte ruce prázdné, ale naplňujete je.
K této činnosti vám vyprošuji dary Ducha svého.
P. František Sedláček, farář Štípa
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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 nás najdete

Legenda:
1. Kancelář Charity Zlín, charitní šatník
2. Občanská poradna Charity Zlín, Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín,
Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Charitní jídelna a klub seniorů Drofa
3. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín
4. Charitní jídelna a klub seniorů Podlesí
5. Charitní jídelna a klub seniorů Mokrá
6. Charitní pečovatelská služba, dovoz a podání stravy
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Organizační struktura Charity Zlín
Charita Zlín
Burešov 4886, 760 01 Zlín
tel.: 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,
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. Milan Kozmík, vedoucí střediska
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
Kateřina Páleníčková, DiS. (do 29.2.2012)
Mgr. Bronislava Vašáková (od 1.3. 2012)
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
Anna Gajdošíková, vedoucí střediska
Charitní kluby seniorů Zlín (zahájení činnosti 1995/06)
Broučkova 5352, 760 01 Zlín, tel.: 577 212 979, e-mail: chps@zlin.charita.cz
osobu odpovědnou za aktivitu jmenuje vždy ředitel
Charitní ošetřovatelská služba Zlín (zahájení činnosti 1991/06)
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, tel.: 577 211 678, e-mail: chos@zlin.charita.cz
Marie Walnerová, vedoucí střediska (do 30.11.2012)
Mgr. Soňa Jarošová, vedoucí střediska (od 1.12.2012)
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

Pracovníci: průměrný evidenční stav zaměstnanců v roce 2012 byl 51 osob, přepočtený
stav zaměstnanců 45,24 úvazků; z toho v přímé péči sociálních služeb 28,37 úvazků.
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Občanská poradna
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, 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.
Služba Občanské poradny Charity Zlín
je určena pro každého, 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 sociální,
ekonomické, zdravotní, rodinné či
bytové situaci. Výjimkou nejsou oběti
domácího násilí či osoby fyzicky či zdravotně postižené, které potřebují pomoci se
zvládáním své životní situace. Prioritou poradenství je myšlenka, že lidé mající
problémy na ně nejsou sami. Je kladen maximální důraz na individuální přístup
k uživateli, přičemž zájmem služby je motivovat uživatele k aktivnímu
a zodpovědnému řešení jeho krizové situace. Sociální pracovnice jsou připraveny
uživatelům pomoci řešit problémy či poradit, nač mají dle zákona nárok, kam
a jakým způsobem se obrátit při uplatňování těchto nároků.
Odborné poradenství pro osoby v krizi v číslech:
Kontaktovaných uživatelů celkem
Intervencí (minimálně 30minut) celkem

2008
210
468

2009
158
316

2010
163
535

2011
212
490

2012
201
530

Dotace na provoz Občanské poradny Charity Zlín v roce 2012 poskytnul Sociální
fond města Zlína, Ministerstvo práce a sociálních věcí a drobní dárci.
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Naplňuje mne vzájemné obdarovávání s uživateli
Nostalgicky vzpomínám na dobu, kdy jsem před šesti lety stála před výzvou položit
základy služby, jejíž potřebnost nám ukázala praxe s úkolem, obrazně řečeno,
zaplnit doposud nepopsané listy. Vzpomínám na první uživatele, kteří se na naši
službu obrátili, či které jsme s kolegyněmi a dalšími spolupracovníky zvenčí
vyhledali. Vzpomínám na naše první kroky, které vedly k uživatelům domů. Naší
snahou bylo být s nimi, povídat si a
současně pomoci v jejich situaci, která
se jim mnohdy zdála neřešitelnou. Šlo
převážně o starší osoby, které se k nám
do poradny nemohly díky svému
zdravotnímu stavu, který jde ruku
v ruce s věkem, dopravit. Pro mě to
byly velmi důležité zkušenosti, kdy
jsem
si
prošlapávala
„terén“
a setkávala se s jejich životem, který
byl mnohdy plný bolesti a utrpení.
Nebyl to jediný uživatel, který byl vděčný za naši návštěvu. Byly to desítky, brzy
stovky lidiček, kterým mnohdy stačilo, že jsme „byly s nimi“. Sami cítili, že nemají
nikoho za celý den, s kým si popovídat a také od nás očekávali různé zajímavosti
a novinky.
Ráda vzpomínám na starší paní, pro mne to byla vždy paní Andělka, která už velmi
málo viděla, takže se orientovala jen podle sluchu. Společnost jí stále dělala některá
z rozhlasových stanic, což byl její, téměř jediný, kontakt se světem. Pokaždé, když
jsem u paní Andělky byla, nechyběla otázka: „A co je nového ve Zlíně?“ Město
znala od dětství, věděla o spoustě zajímavých zákoutí, byla svědkem růstu mnohých
staveb. S přibývajícím věkem, zhoršujícím se zrakem a prostorovou orientací a také
změnami, které doba přináší, by se ve městě jistě ztratila. Proto jsem se vždy snažila
přinést paní Andělce jakoukoliv novinku z našeho města. S vděčností podtrženou
velkým úsměvem mi děkovala a těšila se z mé přítomnosti. Že to není nic
zvláštního? Naopak. Jsou to nezapomenutelné chvíle, kdy i já jsem obohacena
setkáním a jsem šťastná, že se plně věnuji tomu, koho mám před sebou. A tak se
navzájem obdarováváme, a to je pro mě mnoho.
Licenza in Psicologia Růžena Sekulová, sociální pracovnice
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 seniory, převážně ženami, staršími 80-ti let 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. V letních měsících mohou uživatelé pobývat
v přilehlé stinné zahradě, kde byl k jejich odpočinku vybudován altán.
Centrum denních služeb pro seniory v číslech:
Uzavřených smluv celkem
Průměrná denní návštěvnost

2008
9
7

2009
18
7

2010
16
7

2011
18
8

2012
19
7

Dotace na provoz Domovinky - centra denních služeb pro seniory Charity Zlín
v roce 2012 poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Sociální fond města
Zlína a drobní dárci.
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Naplňuje mne, když se uživatelé smějí
Naše povolání nám občas přinese i něco k zasmání, nicméně ne vše, co je pro nás,
pracovnice úsměvné, musí být vtipné i pro naše uživatele. Přesto se snažíme, aby se
i oni měli čemu smát, protože smích léčí. Pokud by se senioři nezasmáli u nás, tak
v jejich mnohdy nelehké životní situaci nemusí mít mnoho jiných příležitostí. A to
je jedna z věcí, která mě velmi motivuje, ale i naplňuje při mé práci. Když se
uživatelé bezstarostně smějí, je mi jasné, že námi poskytovaná péče má smysl.
Často nám uživatelé říkají: „Smích nás opravdu drží při životě. Proto tu také rádi
chodíme.“ Jsem moc šťastná, že se většina uživatelů cítí být jako jedna velká
rodina, a proto nemají před sebou ostych a zasmějí se i sami sobě.
To dokladuje zasněžená únorová historka. Jako každý den, začali jsme se společně
chystat k odvozu uživatelů domů. Hustě sněžilo a tak jsme se zachumlaní vydali
k autu. Všichni už seděli v autě, až na jednoho. Když přišlo na pečlivé usazování
pana Josefa, jak mu zde budu říkat,
s milým úsměvem se na mne podíval a
povídá: „A ty si sedneš kam?“ Smích
ovládnul všechny přítomné, kteří
upřeli pozornost na moji odpověď:
„Asi za volant.“ Po této odpovědi se i
pan Josef upřímně rozesmál. Od té
doby vždy, když vidíme venku
poletovat sníh, vzpomeneme si na tuto
historku. Abychom se ale nebavili
pouze historkami, vymýšlíme i veselé
aktivity. Hitem roku se stala tvorba pohádek, kdy všechna slova začínají stejným
písmenem. Třeba pé: Popelka pilně pracovala pro pana Pivoňku. Protože pan
Pivoňka pořád pojídá pšenici politou pivem, Popelka pšenici pivem polila. Při
polévání pšenice prohnal Popelku pes. Pokousal Popelce patu. Pozdě po půlnoci
přišel pan Pivoňka prohlédnout pokousanou Popelku. Popelka plakala, poněvadž
pokousaná pata pálila. Popelčinu patu patřičně polil peroxidem. Popelka plačtivě
prskala, proto pan Pivoňka přivolal pomoc. Přivolaná pomoc Popelku politovala.
Pálivost paty polevila, pohotovost patu polepila. Pro prošetřování případu přijela
policie. Policista Princ pokutoval psa pana Pivoňky. Přísný pohled policisty Prince
přesvědčil půvabnou Popelku, proto Princ přiskočil, Popelku políbil.
Bc. Petra Tirpák Skřivánková, sociální pracovnice
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 azylové ubytování od června
1997. Základní činností služby je poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění stravy
a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Azylové ubytování nabízí také
programy, které jsou zaměřeny na
aktivizační
činnost
(sociálněterapeutická činnost a schůzky
s uživateli) a aktivity otevřené
i 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. Zařízení má od
roku 2004 povolení 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, v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě).
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 nebo
osamělé matky, které potřebují pomoc při osvojení základní péče o dítě.
Azylové ubytování pro matky s dětmi v číslech:
Ubytovaných (dospělí a děti) celkem
Roční obsazenost bytových jednotek %

2008
114
88,4

2009
89
88,9

2010
80
90,8

2011
117
94,7

2012
84
91,3

Dotace na provoz Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín v roce 2012
poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, statutární město Zlín, Zlínský kraj
a drobní dárci.
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Naplňuje mne, když se uživatelé postaví na vlastní nohy
O jednom jarním víkendu, kdy konečně vykouklo teplejší sluníčko a vše začalo
rozkvétat, jsem potkala při nákupu bývalou uživatelku, říkejme jí Marie. Měla
velkou radost z našeho setkání, tak jsem se s ní zastavila a chvíli jsme si povídaly.
Vždycky mám radost, když s bývalými uživateli ztratíme slovo, protože jsou to lidé,
s nimiž jsem byla kratší či delší dobu v kontaktu a zajímá mně, jak se jim asi daří.
Ale tentokrát to bylo jiné. S paní Marií jsme si vyměnily pár hezkých vět a ona stále
opakovala, jak je ráda, že jsme se setkaly, že na dobu v našem azylovém domově
velmi ráda vzpomíná, protože jsme jí tehdy pomohli najít práci a že vlastně od té
doby už neměla nikoho tak blízkého. Zároveň se svěřila, že se jí od doby, kterou
strávila v našem zařízení, opravdu změnil život k lepšímu. Její slova byla upřímná
a opravdová. Poděkovala jsem za ně a
pozvala bývalou uživatelku, aby se, až
jí vyjde čas, přišla za námi podívat i se
svým malým dítětem. Netrvalo to
dlouho a u dveří azylového domu,
v době mé přítomnosti, zazvonila paní
Marie a v rukou měla dva kousky
dortu. Po srdečném přivítání mi řekla:
„Paní Jano, víte, já mám dnes
narozeniny a nemám nikoho, s kým
bych je mohla oslavit, tak jsem přišla
za Vámi.“ Uvařila jsem kávu, snědly jsme výborný dort a povídaly si o tom, jak se
paní Marii opět nedaří, protože její partner, který jí sliboval zářivou budoucnost,
když na něho čekala, až ho pustí z výkonu trestu, se s ní rozešel. Navrhla jsem jí,
abychom společně sepsaly žádost o poskytnutí sociální služby, jíž je ubytování
v našem zařízení. A tak jsme se brzy začaly vídat častěji, neboť se paní Marie u nás
skutečně opět ubytovala i se svým dítětem. Chodila do zaměstnání a znovu se
snažila postavit na vlastní nohy. Myslím si, že se jí to podařilo. Ono asi není
důležité, kolikrát člověk upadne, ale musí se dokázat vždy znova zvednout. A tak
čekám, že i letos v květnu, budu s paní Marií slavit její narozeniny.
Jana Černá, pracovnice v sociálních službách
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
domácí péče, 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 (také koupání v domácím
prostředí, ale i ambulantně v zařízení organizace), poskytnutí stravy nebo pomoc při
zajištění stravy (příprava a podání stravy v domácím prostředí, případně docházení
uživatelů do jedné ze tří jídelen na území města Zlína), pomoc při zajištění chodu
domácnosti (úklid bytu, nákupy, praní a žehlení atp.) a zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím. Fakultativní činností je doprava uživatelů do
a z ambulantní služby osobní hygieny a péče o nehty v zařízení organizace.
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.
Pečovatelská služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením v číslech:
Uzavřených smluv celkem
Uskutečněných návštěv celkem

2008
740
80 798

2009
590
81 757

2010
453
80 677

2011
480
83 356

2012
546
73 810

Dotace na provoz Charitní pečovatelské služby Zlín v roce 2012 poskytlo
Ministerstvo práce a sociálních věcí, statutární město Zlín, a drobní dárci.
Komentář k obrázku: Anna Gajdošíková, vedoucí střediska, pracovala v Charitě Zlín od roku
2000. Nejdříve na pozici zdravotní sestry ošetřovatelské služby, v roce 2006 byla jmenována
vedoucí služby pečovatelské a centra denních služeb. V závěru roku 2012 přešla na novou pozici,
a to penzistky. Paní Anně děkujeme za vše, co nejen pro Charitu Zlín, ale především pro uživatele
služeb vykonala. Přejeme jí hodně zdraví a spoustu drobných radostí. Zkrátka, vše dobré.
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Naplňuje mne, když pomůžeme zmírnit samotu
Ve své práci se setkáváme s lidmi, kteří bilancují, vzpomínají, radují se, ale
i pláčou, jsou mnohdy plni bolesti. A především jsou sami. Často jsem právě
o takovouto paní pečovala. Budu jí říkat Liběna. Mohla bych říct, že byla náročná,
náladová, osamělá. Někdy bylo těžké najít společnou řeč a přimět ji, aby pochopila,
že není jediná na světě, která potřebuje pomoc. Pro mě byla ale něčím zajímavá
a říkala jsem si, že za tou vší hořkostí se musí skrývat člověk, který snad v životě
prožil i něco pěkného. A tak jsem začala opatrně pátrat v jejích vzpomínkách.
Časem jsme našly společnou řeč. Paní Liběna vyrůstala v třicátých letech,
obklopena šťastnou rodinou, poměrně dobře zajištěným životem na myslivně.
Poslouchat její příběhy z dětství a
mládí bylo, jako bych živě sledovala
nedělní film pro pamětníky. Jedním
slovem krása. Vzpomínání postupně
překrylo její samotu, bolesti a smutek.
Vždy se těšila, až mi zas něco poví a já
ráda poslouchala. Že jsem byla
zvídavá a nebála jsem se ptát a
naslouchat jí, pomohlo také mě se k ní
přiblížit, ale pomohlo to především jí
zjistit, že její stáří vlastně má ještě co
nabídnout a že překlenula aspoň na chvíli své těžkosti. Při našem povídání jsme
zjistily, že pocházíme obě z Hané a že její život sahá až do mého rodného města.
Její reakce byla tehdy opravdu úsměvná: „Takže my jsme rodina. A já si říkala, že
máme něco společného, to jsem tak ráda.“ Těšila se z toho, že ona má důvod
radovat se a žít především ze vzpomínek, které stály za to. Paní Liběna již není mezi
námi, ale já jsem z jejího života mnohé pochopila a také se naučila.
Šárka Húšťová, pracovnice v sociálních službách

Naplňuje mne pocit, že naše práce je poslání
Budu vyprávět o jedné naší uživatelce, pojmenuju ji Valérie, která, i když
nevědomky, ocenila naši práci a úžasně nás povzbudila v našem konání. Začal nový
rok a paní Valérie se dozvěděla, že kvůli rekonstrukci koupelny bude muset několik
měsíců pobývat na Jižní Moravě u dcery. Při každé návštěvě jsme společně
rozebíraly, čeho se nejvíce obává nebo co ji na neočekávané změně těší. S blížícím
se odjezdem paní Valérie jsem však cítila, že náš vztah i komunikace se mění. Vše
bylo trochu jiné, zvláštní, jako by ji něco trápilo. Před koncem týdne, jenž
předcházel jejímu odjezdu, jsem při paní Valérii řekla, že se spolu uvidíme až po
jejím návratu, neboť v následujícím týdnu budu pečovat o jiné uživatele. Najednou

13

Charita Zlín

jsem uviděla v její tváři zklamání. Zeptala jsem se, zda něco dělám špatně, a ona mi
řekla: „To není tím, mám Vás ráda a jsem šťastná, že trávíme kousek času spolu, ale
velice mne mrzí, že nepřijdete na
poslední dny týdne, kdy já odjíždím.
Bude tady Vaše kolegyně, paní
Michaela, na kterou se také velmi
těším a mám ji ráda, ale chtěla bych
Vás tady mít obě.“ Ještě ten den jsem
se s kolegyní domluvila, že naši
smutnou paní Valérii před jejím
odjezdem navštívím ve svém volném
čase. Všem bych přála vidět úsměv,
štěstí v očích a naději staré dámy,
když jsem jí řekla, že se přece jen všechny před jejím odjezdem ještě potkáme.
Alena Pavlovská a Michaela Černá, pracovnice v sociálních službách

Naplňuje mne, když se uživatelé na nás těší
Jednou z mých prvních uživatelek byla paní, dám jí jméno Tereza, která ztratila
svého nejbližšího a zůstala na světě sama. Se ztrátou se velmi těžce vyrovnávala.
Povzbuzovala jsem ji a snažila jsem se
její bolest zmírnit. Větu, kterou mi
v době svého velkého smutku řekla,
mám pořád na paměti: „Sama zvládnu
tak málo, ale když mi pomůžete, tak
s vámi zvládnu cokoliv.“ Nebylo to
myšleno na moji osobu, ale na naši
službu. Uvědomila jsem si, jak je naše
práce důležitá. Snažíme se pomáhat
lidem v nelehkých situacích a vnášet
do jejich života trochu radosti, zájmu a
lidské lásky. Přímá péče je práce, díky níž se změnil můj pohled na jednu etapu
lidského života. Těším se, kdy některý z uživatelů řekne: „A přijdete zase, že ano?“
Boženka Sukopová, pracovnice v sociálních službách
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 kluby seniorů
Cílem klubové činnosti je zachovat sociokulturní úroveň seniorů a usnadnit jim
kontakt se společenským prostředím, jelikož jim v důsledku jejich věku, zdravotního
stavu a často také vinou nedostatečného zájmu okolí rapidně ubývá možností
rozvíjení společenských kontaktů.
Historie klubů pod hlavičkou Charity Zlín sahá do roku 1995, kdy zahájil provoz
klub Drofa ve zlínské čtvrti Zálešná. K němu se v roce 1998 přidal klub Mokrá
a o tři roky později, v roce 2001, klub
Podlesí, v roce 2010 byla vybavena
místnost v Malenovicích. Klubové
prostory poskytují zázemí k vzájemnému setkávání a dalším společným
aktivitám. Klubová činnost, podporovaná drobnými dárci, je otevřena seniorům a osobám se zdravotním postižením a omezením. Většina návštěvníků jsou lidé osamělí či manželské
páry nad 65 let. Jako klubové
programy jsou pořádány odborné přednášky, koncerty, divadelní představení,
společenská setkávání a poutní zájezdy. Zmiňme alespoň tři z klubových programů:
Den matek si připomněly nejen ženy, pozvání doputovalo i k mužům. Protože
písnička a úsměv od dětí je vždy radostí, zavítaly do Klubu seniorů Drofa děti z MŠ
Sokolská Zlín. Poutní zájezd do
Adamova a Vranova nabídnul nejdříve
návštěvu kostela svaté Barbory
s unikátním
Světelským
oltářem
a krásnou křížovou cestou. Pak
následoval krátký přesun kouzelnou
přírodou do Vranova, kde opět čekala
komentovaná
prohlídka
kostela
Narození Panny Marie. Mikulášská
družina potěšila seniory centra
denních služeb, rodiče s dětmi
v azylovém domě a především navštívila všechny přítomné v klubech seniorů
v týdnu, kdy cesty byly zasypány sněhem a následně pokryty ledovkou. A kdyby
jen navštívili. Košíky plné perníčků, mandarinek či jiných dobrot a dárečků byly
slušnou zátěží pro mnohdy křehké ruce andělů.

15

Charita Zlín

Charitní ošetřovatelská služba Zlín
Cílem ošetřovatelské péče je nabídnout odbornou zdravotní pomoc indikovanou
ošetřujícím lékařem pacienta v jeho domácím prostředí.
Charitní ošetřovatelská služba je nejstarší součástí Charity Zlín (do roku 2006 součást

CHOPS - Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby Zlín). Poskytuje své služby
od roku 1991, registrace zdravotnického zařízení proběhla v roce 1992.
Ošetřovatelská péče zahrnuje odborné zdravotnické úkony indikované lékařem,
mezi něž patří například převazy, aplikace injekcí, zácvik diabetiků v aplikaci
inzulinu, zavádění PMK u žen, péče o stomie, odběry biologického materiálu, cílené
kontroly fyziologických funkcí či kontroly zaměřené například na oběhovou
kompenzaci, vychystávání léků do dávkovačů, ošetřovatelská rehabilitace ad.
Úkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Uživateli služby jsou především senioři
a lidé s fyzickým nebo mentálním handicapem. Komplexní péči pro ně podle jejich
individuálních potřeb a momentálního zdravotního stavu zajišťuje sedm dní v týdnu
multidisciplinární tým profesionálů, který je schopen obstarat všechny jejich
potřeby. Doplňkovou činností je půjčování kompenzačních pomůcek.

Naplňuje nás být průvodci na překážkové dráze
Při naší práci se setkáváme s nejrůznějšími lidskými příběhy. Nejvíce impulsů nám
většinou dávají lidé, kteří si prošli nelehký život, postihly je zdravotní problémy,
a přesto dokážou být optimisty a silou
vůle bojovat dál, překonávat další
překážky a ještě pozitivně působit na
lidi kolem sebe. Pravidelně se v praxi
setkáváme s onkologicky nemocnými,
či lidmi s nemocemi pohybového
ústrojí. Naši pacienti potřebují nejen
velkou dávku optimismu, trpělivosti,
vůle a víry v obrat k lepšímu, ale také
zázemí a blízkost někoho, kdo s nimi
bude sdílet radosti a smutky jejich
každodenního života s nemocí. A to je nejspíš to, co ovlivňuje i naši osobnost a
posouvá nás dál. Je to víra, že až se sami ocitneme v těžké situaci a bude nás život
zkoušet, objevíme kolem sebe někoho, kdo nám bude oporou na té „překážkové
dráze“, jako jsme nyní my oporou pro naše klienty.
Mgr. Soňa Jarošová a Pavla Kubelková, zdravotní sestry
Činnost střediska podporují drobní dárci.
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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 (pomoc při vyjasňování církevní problematiky, doprovod na cestě víry),
předávání křesťanských hodnot uvnitř charity i v rámci veřejnosti, pořádání
duchovních setkání, zprostředkování kontaktu s kněžími. S pastorační asistentkou
se tedy setkávají pracovníci organizace a také široká veřejnost. Mezi aktivity patří
pravidelná setkání v postní době a Májové či dušičkové pobožnosti. Vedle Postní
almužny (aktivita ve farnostech zlínského a vizovického děkanátu) a setkávání
s mládeží či nemocnými, byla na bedrech pastorační asistentky také jednorázová
vánoční Sbírka na pomoc chudých a osiřelých dětí na Ukrajině v oblasti Kolomya.
Pod její křídla patří také časově neomezená sbírka „Poštovní známky pro misie“.

Naplňuje mne setkání s mimořádným člověkem
Vešla jsem do nemocničního pokoje, kde leželo pět mužů. Jejich zdravotní stav byl
rozdílný - někteří mohli chodit, jiní nebyli schopní ani sedět. Zaujali mě hned dva
muži, na první pohled rozdílní. Pan Bořivoj vynikal svou laskavostí. Všímal si
okolí, i přes svoji fyzickou omezenost.
Pozdravil, poděkoval. Pan František
zas vynikal uzavřeností až zatrpklostí.
Tito dva byli zrovna sousedé. Pan
Bořivoj se často snažil na Františka
promluvit, i když se mu nedostávalo
odpovědi. Za krátký čas se situace na
pokoji začala měnit. Z lidí, kteří se
viděli poprvé v životě, vznikla dobrá
parta. Také pan František se začal
zapojovat do společné debaty. Nemohl
už asi odolat vstřícnosti pana Bořivoje, který neztrácel trpělivost a pravidelně se na
něj obracel. Byl to skutečný zázrak! Zatrpklý František začal komunikovat. Dny
ubíhaly a pacienti ze stejného pokoje se měli pomalu vracet domů. Vzájemně si
vyměňovali adresy jako dobří přátelé. Atmosféra na pokoji byla neuvěřitelná. I poté
jsem pana Bořivoje občas navštěvovala v domově pro seniory. Letos zemřel, ale
mohu říci, že jsem měla příležitost poznat mimořádného člověka.
Sestra Sylvia, pastorační asistentka
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Veřejná sbírka pro Anetku pokračuje
Malé dítě polyká, dýchá, otáčí hlavou, pak leze, chodí, pohybuje se a svaly ho
poslouchají. V případě spinální svalová atrofie (SMA – Spinal muscular atrophy)
ale buňky degenerují a svaly atrofují, tedy ubývají a slábnou. V případě Anetky
nejde pouze o svaly nohou či rukou, nýbrž o svaly celého těla. Tedy i ty, které
napomáhají dýchání či příjmu stravy. Co je pro zdravé osoby běžné, co vlastně ani
nijak zvlášť nevnímájí, je pro Anetku nemožné. Proto potřebuje celodenní péči a
finančně náročnou léčbu.
Za všechno mohou geny
Pokud mají dva přenašeči spolu potomka, je 25% pravděpodobnost, že ho SMA postihne. A na
50 % se předpokládá, že bude přenašeč, stejně jako jeho rodiče. Děti postižené touto závažnou
chorobou mají zcela normální, mnohdy až nadprůměrný intelekt a mentální schopnosti. Nemohou
však samostatně stát a chodit pro slabost svalstva pánve a dolních končetin. Jedno z 6 tisíc dětí se
narodí s SMA, 50 % z nich se svých druhých narozenin nedožije. Každý čtyřicátý člověk v sobě
nosí gen SMA. SMA může zasáhnout každého v jakémkoliv věku, kteréhokoliv pohlaví!

V září roku 2006 zahájila Charita Zlín finanční sbírku na pomoc Anetce. Za necelé
čtyři měsíce se podařilo nastřádat téměř 200 tisíc korun. To bylo skvělé. Hned po
dvou měsících běhu sbírky bylo Anetce zakoupeno polohovací lehátko, odsávací
cévky a sací filtr, byl dovybaven kočárek.
Rok poté byla sbírka rozšířena o prodej předmětů. Cílem bylo oslovit místní
výtvarníky, darem od nich získat umělecký předmět a ten následně prodat při
doplňkových aktivitách organizace či
vydražit prostřednictvím aukce. I když
tato aktivita nebyla významným
finančním přínosem, za celou dobu
trvání sbírky se podařilo shromáždit
více než 630 tisíc korun!
Ke stabilizaci Anetčina zdravotního
stavu přispívá lék Ammonaps,
dovážený z USA, který není hrazen
zdravotními pojišťovnami, a navíc ne
každá lékárna je schopna či ochotna ho
distribuovat. Jeho nákup Anetčinu rodinu nejvíce finančně zatěžuje. Díky pomoci
dárců mohlo být zakoupeno třináct balení uvedeného léku. Jeho cena vychází
z aktuálního směnného kurzu, a tak jedno balení může představovat 32 tisíc korun,
ale také o 10 tisíc více. Holčička ale roste a rostou i potřebné dávky léku. Je to ale
natolik finančně náročné, že není často možné dodržovat předepsané dávkování.
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Darované peníze umožnily zakoupit pro Anetku také další nutné vybavení: rošt,
matraci, masážní stůl, polohovací lehátko, doplňky k vanovému zvedáku,
biopronovou lampu, odsávačku a cévky či přenosný elektrický odsávací přístroj.
Příspěvek rodina získala i na nákup vozíku, díky němuž může Anetka s rodiči
a starší sestrou Eliškou vyrážet na cyklovýlety.
Před více než dvěma lety si Anetka našla nového kamaráda: zahřívá ji u nohou,
chrání v noci její sny a je skvělým zprostředkovatelem mezi ní a dětmi, které při
procházce potkávají. Jmenuje se Welles a je to zlatý retrívr. „Je to skutečně
kamarád. Dcera z něj má velkou
radost. Strašně jí pomohl, především
po psychické stránce,“ říká paní
Marcela, maminka Anetky, a dodává:
„Dokonce je s ní každou noc
v posteli.“
To ale není všechno! Rok nato se
objevil další kamarád, který přivedl
spoustu dalších kamarádů. Kamarád
s velkým „K“, tedy vlastně „Š“: Škola.
Z Anetky se stala školačka, která
velmi rychle ztratila ostych. Děti ji od prvopočátku ve třídě opečovávají jako
„svoji“. Nyní je už ve druhé třídě a do školy chodí s maminkou, která při povídání
o škole s úsměvem říká: „Vrátila jsem se do školních lavic. Nyní ale jako asistentka.
Do výuky s dcerou docházíme dvakrát týdně na matematiku, český jazyk a prvouku.
Je téměř nepopsatelné, jak jí škola prospěla. Nejraději by tam docházela každý
den.“
Anetka kvůli své nemoci neovládá svaly jazyka a hlasivek. To ale neznamená, že se
se svým okolím nedomluví. Dorozumívá se prostřednictvím tzv. mluvící kanyly,
která jí umožňuje vydávat zvuky. Místo slov tedy používá spíše melodii.
„Každému, kdo si s dcerou chce něco říci, doporučuji, aby kladl otázky, na něž je
jasná odpověď ano, či ne,“ objasňuje paní Marcela a připojuje, že Anetka je přese
všechno pěkně „ukecaná“.
číslo samostatného sbírkového účtu 179077146/0600
Děkujeme všem dárcům, těm minulým, i těm budoucím.
Článek byl publikován v příloze Caritas Katolického týdeníku 01.2013 /www.katyd.cz/
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Tříkrálová sbírka 2012
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 lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Celkem se v roce 2012
podařilo vykoledovat 75 256 532,21 Kč, a to včetně ostatních darů (více na
www.trikralovasbirka.cz).
Zlínská Charita vyslala 263 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 obcí (Bohuslavice u Zlína, Bratřejov, Březnice, Březůvky,
Březová, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Hostišová, Hrobice,
Hřivínův Újezd, Hvozdná, Jasenná, Kaňovice, Kašava, Kelníky, Lechotice, Lhota
u Malenovic, Lhotsko, Lukov, Machová, Míškovice, Mysločovice, Neubuz, Ostrata,
Provodov, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Ublo, Velký Ořechov, Veselá, Vlčková,
Všemina, Zádveřice a Želechovice nad Dřevnicí). V jejich pokladničkách bylo po
rozpečetění celkem 1 332 332 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 nouzovém fondu olomoucké arcidiecéze. Na projekty Charity
Zlín bylo tedy přiděleno, včetně tříletého výtěžku DMS, 783 391,06 Kč, jež byly
rozděleny následovně:
Přímá pomoc sociálně potřebným - 510 638,50 Kč (příspěvek na nákup chladničky
a pračky, postelí a matrací, otopu, dále na nákup invalidního vozíku a léků,
příspěvek na úhradu rehabilitačního stacionáře, školného, letního pobytu dětí na
táboře, příspěvek na rekonstrukci vytápění či revizi elektrického invalidního
vozíku), zakoupení polohovacích pomůcek pro oddělení LDN v Krajské nemocnici
T.Bati ve Zlíně, příspěvek na opravu sociálního zařízení uživatelů IZAP - sdružení
pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Zlín; Nemocnice Milosrdných
bratří Vizovice - 100 000 Kč (rekonstrukce podlahy v nemocničním zařízení);
projekt Sterilita pracovních pomůcek - základní bod kvalitní služby - 112 752,56 Kč
(malý parní sterilizátor s příslušenstvím pro službu CHPS a CHOS); projekt
Zajišťujeme pohybová cvičení seniorů - 60 000 Kč (přístroj pro pohyb dolních
a horních končetin, rehabilitační pomůcky pro jemnou motoriku, rehabilitační
a masážní míče a míčky, posilovací gumy a obruče pro službu Domovinka centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín)
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Soutěž „Foťte“ pošesté, výtvarné klání pro děti poprvé
Oceněné snímky

Držková

Machová

Doubravy

Lhota u Malenovic

Zvláštní cena za báseň pro koledníky z obce Doubravy:
Doubravy jsou dědina, malý kousek od Zlína. Šestého dne každý rok, obrací i sem
svůj krok, vzácných hostů trojice, vítána je velice. Pan starosta vítá je, že přišli k
nám do kraje. A v obecním rozhlase, jejich píseň nese se. Pak jdou k místnímu
Betlému, kde Ježíškovi malému, pokloní se králové, dobra, lásky poslové. Při
obchůzce vesnicí, dodržují tradici a na každé stavení, dají křídou znamení: „Žehnej
Pán Bůh tomu, kdo sem chodí domů“. Pro Charitu pokladničku, naplní jim za
chviličku, dárci staří, mladí, na dobrou věc přispívají rádi. Tři králové naši milí,
děkujem vám v této chvíli, za Vaši milou návštěvu a za rok zas za zpěvu vaší
radostné písničky, přijďte do naší vesničky...

Oceněné kresby

Josef Ambrúz (8 let)
ZUŠ Otrokovice

Lucie Indráková (9 let) Natálie (9 let) Skupinová práce žáků
ZUŠ Rožnov pod
Štimplová
(9-10let)
Radhoštěm
ZUŠ Zlín
ZUŠ Uherský Brod

Do soutěže se dále zapojili žáci ZUŠ Hulín, ZUŠ Luhačovice a ZUŠ Napajedla.
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 přispěli a podpořili tak charitu v její snaze
pomáhat potřebným. Děkujeme Mgr. Miroslavu Kašnému, náměstkovi primátora
města Zlína, že nad sbírkou 2012 převzal záštitu.
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Tříkrálové kulturní akce
4. ledna - vernisáž výstavy fotografií s názvem My tři králové, jdeme k Vám, a to
za hudebního doprovodu žáků ZUŠ Zlín, Štefánikova. Ve vestibulu zmiňované
školy byly k vidění fotografie, které pořídili koledníci při svém putování městem
v uplynulých pěti letech. Na výstavě, která trvala tři týdny, tak bylo k vidění nejvíce
králů na jednom místě.
6. ledna - Tříkrálové putování městem
vyslanců
Kašpara,
Melichara
a Baltazara v doprovodu velblouda
Beda, začalo v nejvyšší budově města
návštěvou hejtmana Zlínského kraje
MVDr. Stanislava Mišáka, aby se poté
dostavili na Zlínskou radnici, kde byli
hosty primátora MUDr. Miroslava
Adámka a jeho náměstka Mgr.
Miroslava Kašného. Poté králové
přizvali trubače, andílky a pastýře
a společně prošli městem a ukončili vánoční čas na místním náměstí.
7. ledna - netradiční koleda spojená s „Moravskou zabíjačkou“, připravená ve
spolupráci se Salesiánským střediskem mládeže Zlín, od ranních hodin lákala
koledníky a všechny ostatní u kostela na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Kolem půl
desáté dopolední byl zahájen prodej tradičních výrobků, o něž je rok od roku mezi
občany Zlína větší zájem.
21. ledna - Zábavní odpoledne na
bruslích na zlínském zimním stadionu
s překvapení od ateliéru Zebra, kde
namalovali velkou královskou korunu.
Na ni každý příchozí bruslař mohl
umístit minci, a vyskládat tak velkou
korunu z malých korunek. Zrovna tak,
jak mnoho malých králů vytvoří
velkou královskou sbírku, či tak, jak
velké množství drobných finančních
příspěvků v kasičkách umožní konat
spoustu dobrých velkých pomocí.

22

Výroční zpráva 2012

Tříkrálové ohlasy v tisku
Koledníci nejdou jen za penězi. Chtějí i potěšit (Zlínský deník, 4.1.2012, Alena Kaňková)
Mají na sobě královské šaty a koruny na hlavách. Tento týden u vás tito malí koledníčci možná zazvoní nebo
je potkáte v ulicích. A o koho že vůbec jde? O děti, které jsou už podvanácté zapojené do největší charitativní
akce u nás Tříkrálové sbírky, jejímž cílem je vybrat peníze na pomoc potřebným. Podle regionální
koordinátorky Tříkrálové sbírky z Charity Zlín Pavly Romaňákové zřejmě letos počet koledníků nepřekoná
loňský ročník, kdy na Zlínsku vybíralo peníze více než dvě stě padesát skupin koledníků. „Přesto se dá
očekávat důstojný počet dětí, které se do akce zapojí,“ řekla Romaňáková. Školáky, kteří budou v kostýmech
tří králů v regionu vybírat, podle ní motivují hlavně ve farnostech a ve školách. „Snažíme se jim vysvětlit, jak
je pomoc bližním důležitá,“ dodala Romaňáková. (...) „Spolupracujeme například s nemocnicemi ve Zlíně a
ve Vizovicích, kam jsme loni poslali peníze na nákup zdravotních pomůcek a léků,“ sdělila Deníku regionální
koordinátorka sbírky Pavla Romaňáková. Na tento rok podle ní ještě nejsou známé konkrétní projekty, na
které získané peníze letos půjdou. „Budeme ale pokračovat ve spolupráci s těmito nemocnicemi a chceme se
zaměřit na sociálně slabé rodiny a rodiny, které postihla nějaká živelní katastrofa,“ doplnila Pavla
Romaňáková.

Vánoční strom na zlínském náměstí v den svátku Tří králů zhasne (www.zlin.eu, Tisková
zpráva, 4.1.2012, Zdeněk Dvořák)
Vánoční strom na náměstí Míru zhasne v pátek 6. ledna. Sváteční čas ukončí Tři králové Kašpar, Melichar a
Baltazar. Než však na náměstí vyrazí, sejdou se společně v půl čtvrté s andílky, hudebníky či pastýři a s
místním knězem, otcem Ivanem, u jesliček v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Poté vyjdou všichni ve
slavnostním průvodu za zpěvu koled na místní náměstí, vedeni králi, kde je přivítají představitelé města Zlína
spolu s trubači. Zde se také odehraje v podání malých i velkých z Církevní základní školy a mladých ze
salesiánské farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně vánoční muzikál Neobyčejná noc, jež se snaží
uvést na pravou míru lidovou představu Vánoc. „I když zmiňovaný příběh nás bude zřejmě navádět na
myšlenku, že Ježíšek dárky asi přece jenom nenosí, já se zviklat nenechám a ráda se zapojím do Ježíškovy
pošty Radia Zlín, která bude také součástí odpoledne. S nadšením také budu vyhlížet všechny bytosti, které se
na náměstí budou vyskytovat. Ať už půjde o andílky či mágy z Východu,“ říká Pavla Romaňáková z pořádající
zlínské Charity. Záštitu nad letošní sbírkou převzal Miroslav Kašný, náměstek primátora města Zlína.

První sobota roku patří koledníkům. Tříkrálová sbírka je v plném proudu. (www.zlin.cz,
7.1.2012, Zdroj: Agentura Čada)
Kdo dnes na Zlínsku nepotká tříkrálové koledníky, měl by si dát vyšetřit zrak. Skupinky přehlédnout nejdou,
chodí ve třech i ve čtyřech, zlínská Charita jich vypravila do měst a okolních obcí neskutečný počet, je jich
podle koordinátorky sbírky Pavly Romaňákové celkem 263. Se zapečetěnými pokladničkami vede královské
posly vždy dospělý nad 18 let. „Číslo kolednických skupinek je úctyhodné, ale loňský rok těsně
nepřekonáme," upřesňuje počty Pavla Romaňáková. V roce 2011 se do ulic měst a vesnic vydalo na koledu
ve Zlíně a jeho okolí ještě o šest skupinek více. „Mezi vedoucími jsem křestní jméno ani příjmení Kašpar,
Melichar či dokonce Baltazar nenašla, ale aby nešlo o ryze vážnou věc a měla také příchuť dobré
ponovoroční nálady, pak mne potěšilo příjmení jednoho z vedoucích, je jím pan Švanda," usmívá se Pavla
Romaňáková. (...) Bude zajímavé sledovat, zda se letos lidé vytáhnou a loňská čísla překonají. „To budeme
znát po sčítání rozpečetěných pokladniček někdy koncem příštího týdne," vysvětluje Romaňáková. Tradičně
štědří jsou prý v Kelníkách, anebo zlínských městských částech Kostelci i Štípě. „Ale i jinde, nedá se říci, že
by někde byli lakomí, zajímavé je, jak si sbírku hlídají starostové obcí a zajímají se, jak dopadla," tvrdí
Romaňáková.

Děkujeme všem mediálním partnerům z oblasti tisku, rozhlasu a televize za
podporu naší činnosti.
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Kulturní akce
8. června - zahrada střediska poskytujícího
azylové ubytování se opět změnila na jeden velký
park, v němž se soutěžilo a odehrávala se tam
široká paleta doprovodných vystoupení - rytíři,
kouzelník, diskotéka, vystoupení klauna Ronalda,
a soutěže, které připravilo středisko Kompas.
Nechybělo ani divadlo, které v hlavní roli
s protagonisty Rumcajsem a Mankou představily
děti z dětského domova Lazy, které sklidily velký obdiv.
7. září - měly již páté pokračování Barvy
podzimu. Dopoledne se otevřely dveře centra
denních služeb pro seniory všem zvědavcům.
Odpolední zábavní program zahájili zpěváci a
následně tanečnice z Klubu seniorů Kvítková.
Pak už se jen zpívalo a koštovalo. I když se
mohlo zdát, že nedostatečná úroda švestiček
ohrozí přípravu lévanců (či táčů nebo také
koláčů), nebylo tomu tak a stoly byly doslova zatíženy nejen touto dobrotou, ale
i jablečným štrúdlem a lahodným podzimním mokem z hroznů.
8. září - pozvání ke koncertování ve štípském
chrámu Narození Panny Marie neodmítlo
pěvecko-hudební uskupení, které se presentuje
pod názvem GOSPEL4LIFE. A jak sami přiznali,
v kostele měli svoji pěveckou premiéru. A že se
hostům z Uherského Hradiště povedla. Koncert
duchovní hudby technicky podpořila místní
farnost.
8. prosince - den, kdy bylo děkováno všem
příznivcům, a to Adventním koncertem duchovní
hudby v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
Tradiční host večera, smyčcový orchestr
Concertino, v němž působí mladí talentovaní
hudebníci z regionu, představilo skladby
světových autorů. Hluboký zážitek dokreslila
recitací andělských básní Milana Rúfuse herečka
zlínského divadla paní Kateřina Liďáková. Koncert finančně podpořil Kulturní fond
města Zlína, technicky místní farnost.
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Závěrečný seminář ukončil téměř dva roky trvající
evropský projekt
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/45.00199
Oblast podpory: 3. 1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Výše poskytnuté podpory: 1.729.419,80Kč
Termín realizace projektu: 1.7.2010 – 30.4.2012

„Námi poskytovaná sociální služba je kvalitní, odborná, humánní, bezpečná a
efektivní, provedená vždy s úctou k člověku samému“, tak zní název vzdělávacího
programu, který byl zahájen 1. 7. 2010. Hlavním cílem projektu bylo prohloubení a
rozšíření stávající kvalifikace a odbornosti pracovníků Charity Zlín, kteří
napomáhají sociální integraci cílovým skupinám, především seniorům a osobám se
zdravotním postižením. Specifickým cílem bylo, na základě identifikovaných
vzdělávacích potřeb, umožnit pracovníkům Charity Zlín komplexní odborné
vzdělávání. Během téměř dvou let bylo realizováno 16 vzdělávacích klíčových
aktivit, a to v jednom či dvou bězích. Celkem bylo proškoleno 35 účastníků,
pracovníků v sociálních službách, z toho 34 žen a 1 muž. Výstupem klíčových
aktivit byla osvědčení o absolvování vzdělávacích programů akreditovaných MPSV
ČR, vydávaná na základě úspěšných písemných testů. Během realizace projektu tak
bylo vydáno 318 osvědčení pracovníkům v sociálních službách, čímž byl náš
závazek naplněn na téměř sto procent. Pozitivním poznatkem je také hodnocení
účastníků kurzů prostřednictvím evaluačních dotazníků, kdy po sečtení jednotlivých
hodnocení jsme dospěli ke skutečnosti, že 90% účastníků zvolilo nejvyšší stupeň –
velmi spokojen, spokojena. Na závěrečném semináři, kterým byl projekt poslední
dubnový den ukončen, mohlo být konstatováno, že cíle projektu byly naplněny.

Naplňuje mne, že jsme realizovali projekt kvalitně
Skutečnost, že naše organizace uspěla hned s prvním předloženým evropským
projektem, považuji za mimořádný úspěch. Za úspěch považuji i fakt, že stanovené
cíle projektu jsme naplnili. Chci věřit, že pro pracovníky nešlo jen o naplnění
vzdělávacích potřeb, ale také o příjemná setkávání a zároveň vzájemná poznávání.
Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
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Finanční zpráva
Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2012 (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

1 702 948
1 362 195
10 668 590
24 484
260 818
0
0
0
14 019 035
2 838 786
0
0
404 298
35 000
176 388
10 567 000
14 021 472
2 437
2 437

Hospodaření středisek Charity Zlín v roce 2012 (v Kč):
OP
CDS
CHD
CHPS
Výnosy
436 744 1 170 851 2 822 275 9 230 788
tržby
0
313 737
491 275 1 995 874
dotace celk.
373 000
803 000 2 328 000 7 056 000
MPSV
223 000
473 000 1 358 000 4 006 000
Zlínský kraj
0
0
80 000
0
St.město Zlín 150 000
330 000
890 000 3 050 000
Úřad práce
0
0
0
0
Evrop. fondy
0
0
0
0
St. rozpočet
0
0
0
0
dary
63 744
54 114
3 000
49 815
ost. výnosy
0
0
0
129 099
Náklady
437 401 1 171 645 2 822 974 9 226 195
provozní n.
68 494
226 945
693 562 1 966 427
osobní nákl.
264 082
676 164 1 521 638 5 182 557
povinné odv.
89 636
228 732
505 591 1 707 073
zákonné nákl. 11 545
17 318
51 953
161 632
ostatní nákl.
3 644
22 486
50 230
208 506
Výsledek h.
- 657
- 794
-699
4 593
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CHKS
39 500
37 900
0
0
0
0
0
0
0
1 600
0
39 506
39 506
0

ESF
Ostatní Celkem
310 199 11 115 14 021 472
0
0 2 838 786
310 199
7 000 10 877 199
0
0 6 060 000
0
0
80 000
0
7 000 4 427 000
0
0
0
310 199
0
310 199
0
0
0
0
4 115
176 388
0
0
129 099
310 199 11 115 14 019 035
68 503
1 707 3 065 144
184 244
9 408 7 838 093
57 016
0 2 588 048
0
0
242 448
0
436
0
285 302
-6
0
0
2 437
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Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31. 12. 2012:
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
1 077 386
1 077 386
0
0
3 530 824
2 929 115
0
0
- 2 453 438
- 1 851 729
3 808 013
2 273 561
688 617
611 936
1 259 159
346 940
1 273 771
1 143 242
586 466
171 443
4 885 399
3 350 977
Stav k prvnímu dni
Stav k poslednímu dni
účetního období
účetního období
2 510 062
2 415 178
2 506 725
2 412 741
3 338
2 437
2 375 337
935 769
0
0
824 722
211 271
1 300 183
517 938
250 432
206 560
4 885 399
3 350 947

Výrok auditora:
Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý
obraz aktiv, pasiv a finanční situace Charity Zlín k rozvahovému dni 31.12.2012 a nákladů,
výnosů a hospodářského výsledku účetní jednotky za účetní období roku 2012 v souladu
s českými účetními předpisy.
Datum vydání zprávy: v Sazovicích dne 18.6.2012
Audit provedl:
Ing. Lumír Volný
s místem podnikání
v Sazovicích 221,
763 01 Mysločovice
Číslo osvědčení 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,
CHPS - Charitní pečovatelská služba, CHKS - Charitní kluby seniorů, ESF - 3.1 Podpora
sociální integrace a sociálních pracovníků /vzdělávání pracovníků v přímé péči/, Ostatní benefiční koncerty, kulturní aktivity, CHOS - Charitní ošetřovatelská služba, není součástí
hospodářského výsledku; ten se týká pouze financování služeb a projektů z veřejných
zdrojů /MPSV, SMZ, ZK, ESF a státního rozpočtu ČR/.
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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 díky též Úřadu práce Zlín, Městské policii Zlín, Policii ČR, Hasičskému
záchrannému sboru Zlínského kraje a Záchranné službě Zlínského kraje.
Poděkování patří také občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím: Ateliér
ZEBRA, ASP Czech s.r.o., Boner, spol. s r.o., Bowling Pizza Zlín, Radomír Bursa,
Dětský domov Zlín, Dětské centrum Burešov, Zdeněk Dulínek, Fan club Panthers
Otrokovice, Petra Hetmerová, Tomáš Holčík, Mgr. Miroslav Kašný, Marie
Králíková, Petr Kudláček, Pavel Křižan, Zdeněk Langer, LESKO - Velkoobchod
nápojů, s.r.o. , Medoks s.r.o., MAKRO Cash § Carry ČR s.r.o. prodejna Zlín,
McDonald´s ČR, spol. s r. o. restaurace Zlín – Malenovice, MF DNES Zlín,
Pekárna Veka s.r.o., Jaromír Němec, Jan Plhák, Vladimír Řihák, Řeznictví
a uzenářství Bořuta, Římskokatolická farnost Želechovice nad Dřevnicí, Unie
Kompas, ZUŠ Morava, ZUŠ Zlín Štefánikova. Děkujeme také 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: Galaxie – rodinný zábavní
park, Golden Apple Cinema a.s., Knihkupectví Kanzelsberger Zlín, Martina Lerlová
MARTY PRODUCTION, Nezbeda - zábavný křesťanský měsíčník pro děti,
OXALIS, spol. s r.o., Římskokatolická farnost sv. Filipa a Jakuba Zlín, statutární
město Zlín, Země pohádek, a.s., ZOO Lešná. Děkujeme také paní Janě Macečkové
za návrh a výrobu keramických medailí pro soutěžící.
Další poděkování patří členům Rady Charity Zlín, jimiž jsou Ing.Mária
Kunčíková, Marie Husková, MUDr. Karla Skořepová, P. Ivan Fišar a Revizní
komise Charity Zlín, jimiž jsou Ing. Magda Kotarová, Ing. Mária Kunčíková
a Ing. Miluše Peprníková.
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. Pavel
Glogar, SDB (Zlín JS), P. Mgr. Waldemar Grieger SVD (Malenovice, Lhota u
Malenovic), P. Ing. František Kuběna (Všemina), P. Jan Kutáč (+ 12.7.2012) a
P. Jindřich Peřina (Vizovice, Bratřejov, Jasenná), P. Mgr. Emil Matušů, SDB
(Slušovice), P. Jiří Orság (Lukov, Kašava), P. Mgr. Michal Šálek (Mysločovice),
P. Mgr. Jaroslav Špargl (Březnice), P. Mgr. Lubomír Vaďura (Želechovice,
Provodov), P. Mgr. Martin Vévoda (Velký Ořechov).
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