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Ohlédnutí za rokem 2007

Při ohlédnutí za každým rokem vyvstane na mysli ten nejsilnější dojem, který člověku 

utkvěl v paměti. Čím mě tedy nejvíce zaujal ten minulý rok? Několik posledních let si 

společně s kolegy řediteli okolních charit říkáme, že není možné, aby ten další rok byl 

ještě horší než předchozí. Po jeho skončení jsme zpravidla usvědčeni ze své nekonečné 

naivity.

Rok 2007 byl z tohoto pohledu výjimkou. V tomto roce jsme měli zajištěny takové zdroje, 

které nám umožnily  věnovat se i něčemu jinému, než plnému nasazení k zajištění holé 

existence. Pokud bych měl nějak ten uplynulý rok nazvat, tak bych určitě do názvu použil 

výraz „stabilizace“.

Podařilo se nám stabilizovat náš pracovní kolektiv i náplň práce jednotlivých projektů. To, 

co uvádím, by nebylo možné bez příspěvku donátorů. Všem velmi děkuji. Možná by bylo 

vhodné poděkovat především těm největším. Já si ale vážím především těch, kteří dávají 

i z toho mála, které sami mají. 

Hlavní dík za to, že mohu mluvit o stabilizaci, patří především mým kolegyním a kolegům. 

Opět musím poděkovat všem bez výjimky, ale tentokrát bych chtěl vyzvednout práci všech 

vedoucích středisek. Zapomenout nemohu ani na členy naší Rady Charity Zlín. Děkuji 

nejenom jménem svým, ale především za stovky potřebných, kterým pomáháme.

To, že kvalita kolektivu se nedá ničím nahradit, ukazuje průběh roku 2008, který je 

bezesporu z hlediska fi nancování mimořádně kritický. To je ale již další kapitola.

Vlastimil Vajďák

ředitel Charity Zlín
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Vážený pane řediteli, 
dovolte mi, abych Vám vyslovil své uznání a poděkování za Vaši práci a práci Vašich 

spolupracovníků pro občany našeho města. V rámci svého působení na zlínské radnici ve 

funkci náměstka primátorky a v rámci svých kompetencí, mezi které patří také sociální 

oblast, se často setkávám s lidmi potřebnými, kteří hledají nějakou pomoc. Při těchto 

setkáních se často potkám i s pracovnicemi a pracovníky zlínské charity vždy ochotnými 

odborně pomoci, nebo jen lidsky toho druhého potěšit

Vážený pane řediteli, jsem velmi rád, že Vaše organizace ve Zlíně půosbí a těším se na další 

spolupráci

S úctou

Mgr. Miroslav Kašný

náměstek primátorky

Statutární město Zlín
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VZNIK A POSLÁNÍ CHARITY ZLÍN

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. Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Domovinka - centrum denních služeb 
pro seniory Charity Zlín, Občanská poradna Charity Zlín, Charitní klub seniorů Drofa
3. Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín
4. Chráněné pracoviště Charity Zlín, Charitní jídelna a Charitní klub seniorů Podlesí
5. Charitní jídelna a klub seniorů Mokrá
6. Charitní centrum sociální pomoci, Charitní kluby seniorů - kancelář
7. Dům na půl cesty
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ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA

CHARITA ZLÍN
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: zlin@charita.cz, www.zlin.charita.cz
Bankovní spojení: č.ú.: 1400878319/0800, 
Česká spořitelna, a. s., Zarámí 4463, Zlín
Vlastimil Vajďák, ředitel

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k 31. 12. 2007 byl 64,1, průměrný počet dobrovolníků 6 osob. 

CHARITNÍ DOMOV PRO MATKY S DÌTMI V TÍSNI ZLÍN
SNP 4789, 760 05 Zlín, tel.: 577 241 352, e-mail: chd.zlin@charita.cz
Mgr. Eva Danielová, vedoucí střediska, zástupce ředitele

CHARITNÍ OŠETØOVATELSKÁ A PEÈOVATELSKÁ SLU�BA ZLÍN
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, tel.: 577 211 678, e-mail: chops.zlin@charita.cz
Marie Walnerová, vedoucí střediska, vrchní sestra

CHRÁNÌNÉ PRACOVIŠTÌ CHARITY ZLÍN
Podlesí IV/5302, 760 05 Zlín, tel.: 577 240 036, e-mail: chp.zlin@charita.cz
Ing. Radmila Zwickerová, vedoucí střediska (+ 14. 11. 2007)

Charitní ošetřovatelská služba Zlín
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, tel.: 577 211 678 - Alice Maráková, staniční sestra

Charitní pečovatelská služba Zlín
Zálešná I/3222, 760 01 Zlín, tel.: 577 435 737 - Anna Gajdošíková, vedoucí služby
Broučkova 5352, 760 01 Zlín, tel.: 577 212 979 - Iveta Vlachová, vedoucí služby
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, tel.: 577 211 678 - Hana Kovaříková, vedoucí služby

DOMOVINKA - CENTRUM DENNÍCH SLU�EB PRO SENIORY CHARITY ZLÍN
Zálešná I/3222, 760 01 Zlín, telefon: 577 435 737, e-mail: domovinka.zlin@charita.cz
Anna Gajdošíková, vedoucí střediska

OBÈANSKÁ PORADNA CHARITY ZLÍN
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, tel.: 577 012 454, 739 245 973, e-mail: poradna.zlin@charita.cz
Lic.Psych. Růžena Sekulová, sociální a psychologické poradenství, 
Bc. Bronislava Vašáková, sociální pracovnice Charity Zlín

CHARITNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI ZLÍN
Broučkova 5352, 760 01 Zlín, tel.: 577 212 979, e-mail: chcsp.zlin@charita.cz
Iveta Vlachová, vedoucí střediska

CHARITNÍ KLUBY SENIORÙ ZLÍN
Broučkova 5352, 760 01 Zlín, tel.: 577 212 979, e-mail: chcsp.zlin@charita.cz
Iveta Vlachová, vedoucí střediska

STØEDISKO PROJEKTÙ A PR
Burešov 4886, 760 01 Zlín, tel.: 577 224 050
e-mail: zlin@charita.cz
Ing. Pavla Romaňáková, vedoucí střediska

EKONOMICKÉ A PERSONÁLNÍ STØEDISKO
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, tel.: 577 216 449, e-mail: eko.zlin@charita.cz
Marcela Vrajová (do 31.  8. 2007), Ing. Milan Kozmík (od 1. 9. 2007), vedoucí střediska
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CHARITNÍ OŠETØOVATELSKÁ 
A PEÈOVATELSKÁ SLU�BA ZLÍN

Cílem ošetřovatelské péče je nabídnout odbornou  zdravotní pomoc v domácím prostředí 
indikovanou ošetřujícím lékařem pacienta. Cílem pečovatelské služby je nabídnout pomoc jiné 

fyzické osoby lidem v nepříznivé zdravotní a sociální situaci, která vznikla v důsledku jejich věku, 
nemoci nebo ztráty soběstačnosti a rodinám s více dětmi, jejichž situace taktéž pomoc vyžaduje a 
umožnit tak uživatelům žít svůj život ve svém domácím prostředí, tam, kde se cítí nejlépe. Chceme 
pomoci zachovat jejich vlastní životní styl, na který jsou zvyklí a vyhovuje jim.

Charitní ošetřovatelská a 
pečovatelská služba Zlín 

(CHOPS) je nejstarší součástí Charity 
Zlín. Poskytuje své služby od roku 
1991. Uživateli služby jsou především 
senioři a lidé s fyzickým nebo 
mentálním handicapem. Komplexní 
péči pro ně zajišťuje multidisciplinární 
tým, který je schopen obstarat všechny 
jejich bio-socio-psycho-spirituální 
potřeby. 

Ošetřovatelská péče zahrnuje odborné zdravotnické úkony, jako jsou například 
převazy, péče o permanentní katetry a stomie, odběry biologického materiálu, 

aplikace inhalační a léčebné terapiea další. 

Pečovatelská služba zahrnuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (rozvoz 

stravy, provoz jídelen) nebo pomoc při zajištění chodu domácnosti.

Počty uzavřených smluv s uživateli služeb CHOPS v jednotlivých letech:

Pracovnice CHOPS u uživatele služby

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ošetřovatelská péče 139 165 187 194 151 140
Pečovatelská služba 156 283 340 497 1119 1148
Praní prádla 46 124 54 54 45 55
Kadeřnictví 92 501 420 188 204 214
Pedikúra 102 126 129 131 394 143
Rozvoz obědů 139 125 130 116 386 314
Jídelna Drofa 132 113 121 136 117 80
Jídelna Mokrá 67 73 54 58 47 50
Jídelna Podlesí 61 70 78 34 58 43
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Sociální automobil začal sloužit již v červenci

Neobvyklé setkání konané v půli července v obřadní síni radnice města 
Zlína zaštítil náměstek primátorky, mající ve své kompetenci mimo jiné i 

sociální oblast, pan Mgr. Miroslav Kašný. Tím setkáním bylo slavnostního předání 
sociálního automobilu za účasti představitelů města Zlína, zástupců vedení fi rem 
a společností, které se fi nančně podílely na tomto sociálním projektu a zástupců 
médií. 

Českomoravská reklamní agentura 
KOMPAKT, spol. s r. o., se ujala 

spolupráce se zlínskou Charitou v 
dubnu 2007. Zavázala se tenkrát, že 
zajistí do patnácti měsíců tzv. sociální 
automobil, který bude organizací 
(především Charitní pečovatelskou 
službu Charity Zlín – rozvoz a podání 
stravy ) používán po dobu šesti let za 
symbolickou jednu korunu. 

Agentura vzala na svá bedra oslovování několika desítek místních podnikatelských 
subjektů s nabídkou možnosti zafi nancovat vůz značky Renaul Kangoo pomocí 

nosičů reklamy, umístěných na automobilu. Nakonec se do projektu zapojilo na čtyři 
desítky místních fi rem.

Jak agentuře Kompakt, tak i všem 
fi rmám, které si nechaly umístit svou 

reklamu na sociálním automobilu, a 
koneckonců také všem ostatním, kteří 
se na projektu jakýmkoliv způsobem 
podíleli a podpořili tak naše snažení, 
patří hluboké poděkování! Věříme, 
že tato spolupráce bude oboustranně 
výhodná a že také zúčastněným 

fi rmám přispěje k budování jejich důvěryhodnosti v očích zlínské veřejnosti. 

Dotace na provoz Charitní pečovatelské služby poskytli Ministerstvo práce 
a sociálních věcí a Statutární město Zlín, Charitní ošetřovatelskou službu 

podporují drobní dárci. 

Předání sociálního automobilu
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CHARITNÍ DOMOV PRO MATKY 
S DÌTMI V TÍSNI ZLÍN

Cílem je poskytnout bezpečné a odborné služby v zařízení a připravit ženy v krizi s jejich 
nezletilými dětmi na důstojný způsob života v přirozeném prostředí s minimální nebo 

nulovou závislostí na sociálních službách.

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni (CHD) je v provozu od června 
1997. Ženám s nezaopatřenými dětmi v tíživé životní situaci nabízí možnost 

nouzového i dlouhodobého azylového ubytování včetně návazných služeb. Od roku 
2004 poskytuje Charitní domov pro matky s dětmi v tísni též výkon sociálně právní 

ochrany dětí - pomoc rodičům při 
řešení výchovných nebo jiných 
problémů souvisejících s péčí o dítě, 
poskytování nebo zprostředkování 
rodičům poradenství při výchově 
a vzdělávání dítěte a při péči o 
dítě se zdravotním postižením a 
pořádání přednášek a kurzů (v rámci 
poradenské činnosti) zaměřených 
na řešení výchovných, sociálních a 
jiných problémů souvisejících s péčí 
o dítě a jeho výchovu. 

Veškeré aktivity zařízení směřují k řešení a prevenci sociálně-patologických jevů, s nimiž 
se uživatelé služeb potýkají. Jde zejména o fyzické a psychické domácí násilí, vyhrocený 

generační problém v rodině, pomoc zde hledají také nastávající matky z dětských domovů 
nebo osamělé matky s fyzickým i smyslovým postižením, které potřebují pomoc při osvojení 
základní péče o dítě. Azylové ubytování je doplňováno uceleným reintegračním programem, 
jehož cílem je usnadnit uživatelům zapojení do běžného života. Reintegrační program pomáhá 
k získání základních návyků rodinného hospodaření, mezilidské komunikace v rodině i mimo 
ni, výchovy dětí a všech běžných domácích prací. 

Počty uživatelů služby Charitního domova v jednotlivých letech:

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Celkem ubytovaných 122 101 113 118 132 82
Z toho na řádný pobyt 55 39 62 64 43 69
Z toho na nouzový pobyt 67 62 51 48 81 13
Celkem zájemců 315 309 338 222 256 289

Obyvatel Charitního domova pro matky s dětmi v tísni
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Desáté výročí založení bylo znát po celý rok

Nejen maškarní, ale i hlučný, hudbou podpořený rej, prošel mezi paneláky sídliště, 
kde Charitní domov pro matky s dětmi v tísni sídlí, v měsíci únoru. S nápadem 
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Fašanek - pochovávání basy

přinést do betonového, někdy tak 
trochu šedého sídliště, trochu folkloru, 
lidové tradice či jak můžeme starý zvyk 
– Fašanek - nazvat, přišla poprvé v 
roce 2006 vedoucí zařízení. Tak jako v 
prvním roce, i tentokrát se do příprav 
pustili jak maminky, tak i pracovníci, s 
velkým nadšením. A to je pro zařízení 
důležité.

Nadšení všech bylo potřeba i při přípravách tradičního červnového 
odpoledne v zahradě Charitního domova. To opět patřilo společnému 

dovádění dětí, které se mohly setkat 
s novými kamarády a s nimi si 
hrát, skotačit a spolu i s rodiči pak 
shlédnout doprovodný program a 
užít si  spoustu zábavy při jedné z 
největších benefi čních akcí, Zahradní 
slavnosti, nad níž převzala záštitu 
primátorka města Zlína PhDr. Irena 
Ondrová. 

Zlínský komorní smíšený pěvecký sbor Canticum Camerale se stal 
hlavním protagonistou tradičního koncertu duchovní hudby v poutním 

chrámu Narození Panny Marie ve 
Štípě v posledním letním měsíci 
září. Díky výtěžku z benefice ve 
výši 6 767,- Kč, který navíc ještě 
zdvojnásobila Nadace Divoké husy, 
mohly být pro potřeby Charitního 
domova pro matky s dětmi v tísni 
zakoupeny nové matrace. 

Záchranná služba na Zahradní slavnosti

Sbor Canticum Camerale

Dotace na provoz Charitního domova pro matky s dětmi v tísni poskytlo Ministerstvo 
práce a sociálních věcí, Statutární město Zlín a Nadace Divoké husy.
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DOMOVINKA - CENTRUM DENNÍCH 
SLU�EB PRO SENIORY CHARITY ZLÍN

Cílem služby je zajistit péči ženám-seniorkám ze Zlína a okolí, které v důsledku 
snížení soběstačnosti nemohou být samy ve své domácnosti a které zároveň 

navzdory svým zdravotním problémům chtějí prožívat dny mezi svými vrstevníky, 
kteří jim rozumějí, a to v příjemném a vstřícném prostředí zařízení. Cílem služby 
je usnadnit rodinám uživatelů vykonávat běžné a standardní činnosti v době, kdy 
jejich blízcí pobývají v našem zařízení. 

Domovinka - centrum denních 
služeb pro seniory Charity 

Zlín (DC) nabízí ve svých prostorách 
možnost denního pobytu pro 
seniory. Zařízení nenabízí možnost 
pobytu přes noc. Základními 
činnostmi poskytovanými jako 
součást služby jsou pomoc při 
osobní hygieně, poskytnutí stravy 
nebo pomoc při zajištění stravy, 
výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost a jako doplňkovou 
službu zajišťuje dopravu uživatelů z domova do a centra a nazpět. 

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory funguje jako součást 
Charity Zlín od začátku roku 2006. Kapacita zařízení je 10 osob. Služby 

Domovinky jsou využívány ženami převážně staršími osmdesáti let ze Zlína a 
blízkého okolí. 

V roce 2006 byla smlouva uzavřena celkem s patnácti uživatelkami, průměrná 
denní návštěvnost zařízení byla sedm osob, v roce 2007 byla uzavřena smlouva 

s dvanácti uživateli a průměrná denní návštěvnost byla šest osob. Momentální 
dispoziční řešení včetně hygienického zázemí neumožňuje pobyt většího počtu 
seniorů včetně mužů. 

Dotace na provoz Domovinky - centra denních služeb pro seniory poskytlo 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statutární město Zlín a Nadace Divoké 

husy.

Domovinka brzy rozkvete - aktivizační program zařízení
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Barvy podzimu zářily v zahradě Domovinky 

Zahradní posezení, určené nejen uživatelům centra denních služeb pro seniory 
Domovinka a ostatních služeb Charity Zlín, ale také široké veřejnosti, bylo ve svém 

názvu inspirováno právě přicházejícím ročním obdobím. 

A tak se všichni příznivci 
a přátelé organizace sešli třetí 

pátek v měsíci září při akci nazvané 
Barvy podzimu. Pozvánky slibovaly 
množství hudebních vstupů, chybět 
nemělo ani lákavé občerstvení. 

O hudební vyžití všech zúčastněných 
se postupně starala věkem velmi 

mladá Cimbálová a hudecká muzika 
Malá Vonica vedená Ladislavem Dolinou, tradiční host společenských akcí Charity 

Zlín harmonikář Květoslav Trávníček, 
doprovázený tentokrát hráčem 
na bicí nástroje Milanem Zbrankem, 
posluchače potěšila také šumařka z 
Karolinky Anička se svou harmonikou, 
místní duo Koplík a spol. a na samotný 
závěr pak pracovník zlínské Charity a 
známý zlínský písničkář v jedné osobě 
Martin Wicherek. 

Atmosféru odpoledne v zahradě charitního centra denních služeb pro seniory 
Domovinka zajímavě doplnil malíř - krajinář, štípský rodák Alois Škubala, který 

Barvy podzimu v Domovince

Barvy podzimu v Domovince
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zde „naživo“ maloval místní motivy. Vše 
pak završil kulinářský zážitek v podobě 
grilovaných specialit,  čerstvě vyzrálého 
vinného moku a svatebních koláčků 
z produkce Chráněného pracoviště 
Charity Zlín. Všichni zúčastnění se 
shodli, že by bylo hezké, kdyby se z 
Barev podzimu stala podobná tradice, 
jakou je Zahradní slavnost v charitním 
domově.

Barvy podzimu v Domovince
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CHARITNÍ CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI ZLÍN 

Cílem služby je pomoci osobám v sociální a ekonomické nouzi překonat jejich tíživou 
životní situaci, zvýšit jejich sociokulturní úroveň, umožnit jim kontakt se společenským 

prostředím a pomoci jim zařadit se zpět do společnosti.

Charitní centrum sociální pomoci Zlín (CHCSP) vyvíjí své aktivity od roku 1994. 
Jde o zařízení prvního kontaktu, nouzové i kontinuální sociální pomoci osobám 

v sociální a ekonomické nouzi, které nejsou schopny svou tíživou situaci vyřešit 
vlastními silami. 

Mezi základní činnosti centra 
patří pomoc při osobní hygieně 

či poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu, pomoc při zajištění stravy 
a pomoc při obstarávání osobních 
záležitostí. Uživateli služby jsou 
zejména osoby bez přístřeší a osoby v 
krizi. Nejčastěji jsou to  mladé rodiny 
s více dětmi a neúplné rodiny, senioři, 
dlouhodobě nemocní, nezaměstnaní, 
lidé v problematické rodinné či bytové 
situaci nebo příslušníci národnostních 
menšin.

Doplňkovou aktivitou služby je zajištění materiální pomoci prostřednictvím 
charitního šatníku a skladu nábytku.  V šatníku přijímáme od občanů vyřazené, ale 

čisté a funkční sezónní oděvy a obuv, které naši zaměstnanci a dobrovolní spolupracovníci 
třídí a připravují k další distribuci potřebným. Občany nabízený nábytek, kočárky a 
elektrospotřebiče pracovníci centra převezmou do skladu nábytku či jej přímo distribuují 
sociálně slabým. Neupotřebené přebytky ze šatníku a skladu nábytku putují jako 
humanitární pomoc do zahraničí.

Dotace na provoz Charitního centra sociální pomoci poskytlo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí a Statutární město Zlín. 

Počty poskytnutých pomocí CHCSP v jednotlivých letech:

Pracovník Charity Zlín při předávání přímé pomoci

2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ošacení 287 400 362 1358 1043 886
Potravinová pomoc 15 16 30 50 59 0
Vybavení domácnosti 22 10 24 19 19 19
Ostatní pomoc 8 2 9 5 22 2
Celkem 332 428 425 1432 1143 907
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Dobrovolníci najdou uplatnění zejména v Charitním centru 
sociální pomoci

Charitní centrum sociální pomoci je v současné době jediným střediskem Charity Zlín, 
ve kterém v současné době pracují také dobrovolníci. Podle nového zákona o sociálních 

službách dobrovolníci nejsou profesionálními odbornými pracovníky v sociálních službách 
a proto nemohou ani být registrováni 
jako poskytovatelé sociálních služeb. 
Možnost jejich uplatnění v charitativních 
organizacích je tak velmi omezená. Přesto 
jsme jim vděční,  když nám pomáhají 
při technickém zabezpečení jednotlivých 
aktivit, jako je provoz charitního 
šatníku nebo zajišťování jednorázových 
materiálních pomocí. 

Přestože jsme raději, když nám nemusí pomáhat například při řešení živelných 
pohrom, pokud k nim však dojde, dobrovolnické zázemí je pro nás velmi 

důležité. Tak tomu bylo v červnu, kdy 
průtrž mračen zajistila příval vody do 
sklepů v místní části Prštné a v obci 
Tečovice. Na základě již zavedenému 
systému mohly být v co nejkratší době 
ve spolupráci s Arcidiecézní Charitou 
Olomouc zajištěny vysoušeče 
vlhkosti a právě díky dobrovolným 
spolupracovníkům obratem rozvezeny 

Provoz v Charitním šatníku

postiženým rodinám. 

Sídlo CHCSP na ulici Broučkova C
H

A
R

IT
N

Í 
C

E
N

T
R

U
M

 S
O

C
IÁ

L
N

Í 
P

O
M

O
C

I

K podobně nepříjemné situaci 
došlo po požáru v jednom 

ze zlínských čtvrtdomků, který 
hluboce otřásl jeho obyvateli - 
matkou se dvěma dcerami. Také zde 
se podařilo i díky dobrovolníkům 
situaci alespoň částečně vyřešit a 
pomoci rodině zmírnit trauma, 
kterému byla v důsledku této 
události vystavena. Sociální pomoc - polohovací křeslo
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OBÈANSKÁ PORADNA CHARITY ZLÍN

Cílem poradny je poskytování důvěrné, nestranné, nezávislé pomoci a rady lidem, kteří 
se ocitli v pro ně nepříznivé či krizové životní situaci. Cílem není vyřešit uživatelův 

problém za něj, ale poskytnout mu takovou oporu, která mu přispěje k nejrychlejšímu 
a nejefektivnějšímu vyřešení jeho životní situace vlastními silami.

Služby Občanské poradny 
Charity Zlín jsou určeny pro 

každého, kdo potřebuje v důsledku 
své současné situace okamžitou 
sociální pomoc. Mezi základní 
činnosti, které poskytujeme v rámci 
služby, řadíme zprostředkování 
kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutickou 
činnost, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a při 
obstarávání osobních záležitostí 

(pomoc, při vyplňování formulářů, sestavování dopisů atd., případně též asistence 
při jednání na úřadech apod.) či kontaktu na odborná pracoviště. Naší snahou je 
motivovat uživatele k vlastní aktivitě při řešení jejich obtížné či krizové momentální 
situace. 

Služba je určena především seniorům, rodinám s dětmi a osobám v krizi. 
Z hlediska věku jde nejčastěji o seniory a mladé lidi. Často se jedná o osoby, 

které se ocitly v nepříznivé nebo krizové sociální, ekonomické, zdravotní, rodinné 
či bytové situaci. V některých případech jde také o oběti domácího násilí, někdy též 
o osoby fyzicky či mentálně postižené, případně o osoby dlouhodobě osamělé, které 
potřebují pomoci se zvládáním své životní situace.

Dotace na provoz Občanské poradny Charity Zlín poskytl Zlínský kraj.

Počet uživatelů služby Občanské poradny Charity Zlín: 

Rozhovor s uživatelkou služby

2006 2007
Počet stálých uživatelů služeb 56 391
Sociálně terapeutická činnost 13 32
Počet nových kontaktů 76 303
Celkem 145 726
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Sestra Růžena již zná odpověď na své otázky

U zrodu střediska stála drobná, v Itálii vystudovaná psycholožka a sociální 
pracovnice sestra Růženka sama. Na začátku této činnosti, pro ni tak nové, si 

kladla spoustu otázek směrem k uživatelům: Přijmou mě? Co si budeme povídat? 
Budou spokojeni? Jejím jediným cílem 
však bylo, aby pomohla všem, kteří 
se na poradnu, potažmo její osobu, 
obrátí. Často je to rada, nebo vyřízení 
potřebných věcí na úřadech, tedy pokud 
nikoho nemají, nebo nejsou schopni 
se tam dopravit.  Ale především, co jí 
nejvíce leželo a leží na srdci, je věnovat 
se i těm, kteří vlastně „nic nepotřebují“, 
ale trpí samotou. Ona sama říká, že 

netušila, že v takovém malém městečku jako je Zlín, se nachází tolik opuštěných lidí 
a tolik lidí, kteří trpí osamělostí. „Připadá mi to mnohdy jako malomocenství, kde se 
může nakazit a izolovat se jeden od druhého. Těmto lidem bych chtěla přinést alespoň 
paprsek radosti, pokoje a porozumění.“

Ačkoliv poradna má ve své cílové 
skupině širokou věkovou škálu 

uživatelů, nejčastěji se na poradnu 
obrací mladé rodiny a osoby v 
nesnázích či krizi, ale přece jen senioři 
mají nejméně posluchačů, kteří by jim 
věnovali čas a jsou tak nejpočetnější 
skupinou, kteří službu poradny 
vyhledávají. A protože Občanská 
poradna jako jediná v regionu nabízí 
službu v terénu-tzn. pracovnice poradny dochází do místa pobytu uživatele, má 
sestra Růžena za první celý kalendářní rok činnosti poradny v nohou pěknou 
řádku kilometrů.

Během svého putování často přemýšlí nad těmi, se kterými se při práci setkává. 
Vždy ji potěší vzpomínka na jednu z prvních návštěv u nemohoucí, na lůžko 

upoutané paní, která se s ní loučila slovy: „nechte si napsat velkým písmem, že za ty 
léta co žiji, jsem ještě nepotkala člověka, se kterým jsem si mohla normálně popovídat, 
tak, jako s vámi.“

Společná porada s pracovníky Charity Zlín

Nejlepší relaxací po práci je zahrádka
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CHRÁNÌNÉ PRACOVIŠTÌ CHARITY ZLÍN

Cílem pracoviště je nabídnout dočasné zaměstnání osobám se změněnou pracovní 
schopností, umožnit jim tak kontakt se sociálním prostředím, poskytnout pracovní 

terapii a současně připravit k úspěšnému vstupu na volný trh práce, kde bude brán zřetel na 
jejich odbornou kvalifi kaci a zdravodní omezení.

Chráněné pracoviště Charity Zlín 
(CHP) bylo otevřeno v červnu 

roku 2001. Nabízí pracovní uplatnění 
osobám se změněnou pracovní 
schopností, které byly delší dobu 
v evidenci Úřadu práce. Vedle pracovní 
terapie je pro jeho pracovníky důležitá 
možnost společenského kontaktu 
v rámci pracovního kolektivu i navenek 
při jednání s návštěvníky Chráněného 
pracoviště. Do konce roku 2007 zde 
našlo zaměstnání celkem deset osob.

Chráněné pracoviště je rozděleno do dvou vzájemně propojených částí. V první z nich 
se nachází kavárna a cukrárna; v roce 2006 se přidala vlastní výroba sladkého pečiva 

s podtitulem „jako od babičky“. Součástí kavárny je také galerie, ve které jsou pravidelně 
pořádány vernisáže výstav obrazů, fotografi í a keramiky, večery hudby a poezie, přednášky 
cestovatelů a fotografů, kurzy kreativní tvorby a další kulturní, společenské a benefi ční 
akce (mnohdy ve spolupráci s Charitními kluby seniorů) pro celou veřejnost. 

Prostory jsou nabízeny také dalším neziskovým organizacím, zejména dětským a 
mládežnickým, pro jejich vlastní aktivity; je zde možnost rodinných a pracovních 

setkání, oslav, školení atp. i s občerstvením. Oblíbily si je také místní rodiny s malými 
dětmi, které zde tráví chvíle her a odpočinku, třeba při vlastním dětském odpoledni. 
V polední době jsou místa využívána Charitní pečovatelskou službou za účelem provozu  
Jídelny pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Ve druhé části pracoviště je  prodejna výrobků chráněných dílen, keramiky, textilu 
a dalších dárkových předmětů. Jsou zde k zakoupení výrobky chráněných dílen 

neziskových organizací nejen z celé Moravy, ale i z dalších regionů republiky, jejichž úsilí 
v zaměstnávání osob se zdravotním a mentálním postižením takto podporujeme. 

Provoz Chráněného pracoviště Charity Zlín podporují drobní dárci.

Výrobky Chráněného pracoviště Charity Zlín
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Aukce obrazů ve prospěch Chráněného pracoviště

Se vstupem platnosti nového zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 
se k 1. lednu 2007 většina chráněných dílen a pracovišť vyčlenila z registru 

poskytovatelů sociálních služeb. Tím bylo jasně řečeno, že takováto zařízení nebudou 
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spolufi nancována státem, krajem 
či obcí prostřednictvím dotačních 
řízení na podporu sociálních služeb. 
Avšak vzhledem k tomu, že Chráněné 
pracoviště Charity Zlín zaměstnává 
osoby na trhu práce znevýhodněné, 
bylo samozřejmě naší prioritou jeho 
činnost neukončit, ale pokusit se 
pracovní místa i navzdory této nepřízni 
okolností udržet. 

A tak byla 17. listopadu 2007 spuštěna dobročinná aukce obrazů a prostorového umění 
ve prospěch pracoviště, které má svými aktivitami k umění blízko, ale především 

se těší přízni výtvarných umělců (nejen) ze Zlína a okolí. Ty jsme oslovili s žádostí, aby 
věnovali některá svá díla do dražby ve prospěch Chráněného pracoviště.  

Dražba probíhá ve spolupráci 
s internetovou aukční síní Aukro 

a může se jí zúčastnit každý, kdo 
navštíví její stránky www.aukro.cz. 
Protože ochota výtvarníků pomoci 
byla poměrně velká, jednotlivá díla 
jsou průběžně doplňována a zároveň 
se zde draží zpravidla hned několik 
děl včetně těch, která jsou umiťována 
opakovaně. 

V roce 2007 věnovalo šestnáct 
výtvarníků na čtyřicet svých 

děl. Úspěšným prodejem několika 
z nich získalo pracoviště částku 
5305 Kč. Tato aktivita pokračuje 
také v roce 2008. Další výtvarná 
díla je možné zakoupit také přímo 
v prostorách Chráněného pracoviště 
Charity Zlín na Jižních Svazích - 
Podlesí. 

Výstava obrazů v Chráněném pracovišti

Vernisáž výstavy

Výstava suché vazby
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CHARITNÍ KLUBY SENIORÙ ZLÍN

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.

Charitní kluby seniorů (CHK) se snaží nabídnout společenské vyžití seniorům a 
osobám se zdravotním postižením. Většina návštěvníků Charitního klubu seniorů 

jsou lidé starší pětašedesáti let. Jsou mezi nimi lidé se zdravotním postižením a omezením, 
lidé handicapovaní, manželské páry i lidé osamocení. 

V současné době provozujeme 
klubová zařízení ve zlínských 

čtvrtích Zálešná (klub Drofa, 
v provozu od roku 1995), Mokrá 
(od roku 1998) a Podlesí (od roku 
2001 v komplexu Chráněného 
pracoviště Charity Zlín). Tyto 
klubové prostory jsou přístupné 
každý pracovní den a poskytují 
zázemí k vzájemnému setkávání a 
dalším společně organizovaným 
aktivitám. 

Jako klubové programy organizujeme především odborné přednášky, koncerty, 
divadelní představení, společenská odpoledne či večery při nejrůznějších 

významných  příležitostech (Vánoce, Velikonoce, Den matek atd.) a klubové 
zájezdy (např. sv.  Hostýn, Svatý Kopeček). Důraz přitom klademe na aktivní 
přístup seniorů. Máme zájem na tom, aby se sami podíleli na organizaci programů 
a aby navrhovali aktivity, o které především stojí. Klubová činnost je doplňována 
individuální poradenskou činností ze strany našich sociálních pracovnic. K dispozici 
jsou také služby ostatních zařízení Charity Zlín, zejména Charitní ošetřovatelské a 
pečovatelské služby, Charitního centra denních služeb Domovinka a Charitního 
centra sociální pomoci. 

Provoz Charitních klubů seniorů podporují drobní dárci. 

Zájezd Klubu seniorů na sv. Hostýn
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Svatý Antonínek chrání zapomnětlivé

„Jsem moc rád, že jsem tady, na tomto krásném místě s vámi, moji milí, tetičky aj strýčci!“ 
Těmito slovy přivítal poutníky na mši svaté v nedalekém, nicméně hůře přístupném 

poutním místě, jímž je Blatnice pod Svatým Antonínkem, zlínský Karel Hořák. 

Zájemci zaplnili dva autobusy, 
které byly vypraveny na toto 

místo díky zájmu zlínských seniorů, 
který projevili v anketním hlasování. 
V programu byla mše svatá, poté 
následovala Křížová cesta, na níž jsou 
bílá kamenná zastavení mile rozeseta 
po obvodu mírně svažité louky 
uprostřed lesa přilehlého ke kostelíku. 
Po polední zastávce v městečku 

Blatnice následovalo požehnání v místním kostele sv. Ondřeje. 

Nejen senioři se však scházejí při 
aktivitách v klubech. Při plánování 

aktivit v klubech seniorů se snažíme část 
programů připravovat také ve spolupráci 
se školami a dalšími zařízeními pro děti. 
Vůbec poprvé zaplnily děti také prostory 
klubu s galerií na Podlesí. Výstavu svých 
prací nazvanou „Náš malovaný svět“ 
představili žáci Základní školy praktické 
a Základní školy speciální Zlín. 

činnosti. Skvělým doplňkem těchto 
standardních metod práce s žáky 
jsou pak i metody netradiční, jako 
je arteterapie, muzikoterapie či 
ergoterapie. A cože je tím malovaným 
světem dětí? Všechno, na co, či koho 
si vzpomenete! Na výstavě byli 
maminka i tatínek, milovaní zvířecí 
kamarádi, ale i květiny, stromy, 
oblohu, sluníčko ... 

Mše v Blatnici pod sv. Antonínkem

Zájezd na sv. Hostýn

Výstava Náš malovaný svět

Výtvarná tvorba dětí ve školní výuce vychází především ze skutečnosti, že 
malování a práce s keramickou hlínou patří mezi jejich nejoblíbenější 
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TØÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2007 

Počátkem ledna vyšli opět do ulic Tři králové, aby přinášeli lidem radost a koledovali 
pro ty nejpotřebnější.  Nutno podotknout, že tato dobročinná akce je největší 

dobrovolnickou akcí u nás a v celostátním měřítku se uskutečnila letos již posedmé. 
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 
matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména 
v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena 
také na humanitární pomoc do zahraničí. Celkem se v roce 2007 v celé republice podařilo 
vykoledovat 57 237 527 Kč.

Ve Zlíně a okolních obcích 
zastřešuje a organizuje sbírku 

již tradičně zlínská Charita, která ji 
tentokrát uspořádala ve 3 městech 
a jejich městských částech a 34 
obcích. V regionu se podařilo 
vytvořit rekordních 227 skupinek 
koledníků. V jejich pokladničkách 
bylo po rozpečetění celkem 
1.054.273,50 Kč (více informací 
o průběhu sbírky najdete na 
www.zlin.charita.cz). 

A jak bylo s fi nancemi naloženo? Po odečtení částek určených na humanitární 
pomoc, krizový fond a  administrativu bylo 5 % částky odesláno na pomoc 

řešení situace v Súdánu. Do zlínské Charity se vrátilo 558 765 Kč, jež byly poté 
rozděleny následujícím způsobem: 108 765 Kč bylo použito na přímou pomoc 
strádajícím rodinám, matkám s dětmi v tísni a zdravotně postiženým (zejména 
nákup základního vybavení domácnosti nebo zdravotních pomůcek nehrazených 
ze zdravotního pojištění), 100 000 Kč jako každoročně putovalo do Nemocnice 
Milosrdných Bratří ve Vizovicích, 350 000 Kč bylo určeno na podporu činnosti 
Chráněného pracoviště Charity Zlín. 

Naše poděkování patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních 
úřadů v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním 

asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za hladký průběh 
Tříkrálové sbírky 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. 

Tříkrálové koledování       
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Tříkrálová sbírka 2007 v městech a obcích zlínského regionu
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6Charita Zlín uspořádala Tříkrálovou sbírku ve třech 

městech (Zlín, Slušovice, Vizovice), jejich částech 
(Jaroslavice, Klečůvka, Kostelec, Kudlov, Lůžkovice, 
Malenovice a Lhotka, Mladcová, Příluky, Salaš, Štípa, 

Velíková, Zlínské Paseky, Želechovice 
nad Dřevnicí, Chrastěšov) a 
čtyřiatřiceti obcích (Bohuslavice u 
Zlína, Bratřejov, Březnice, Březůvky, 
Březová, Částkov, Dešná, Dobrkovice, 
Doubravy, Držková, Hostišová, 
Hrobice, Hřivínův Újezd a Kelníky, 
Hvozdná, Jasenná, Kaňovice, Kašava, 
Lechotice, Lhota u Malenovic, 
Lhotsko, Lukov, Machová, Míškovice, 
Mysločovice, Neubuz, Ostrata, Provodov, Sazovice, Tečovice, Velký Ořechov, 
Veselá,  Vlčková, Všemina).

Ačkoliv tříkráloví koledníci 
z ulic obcí a měst již dávno 

zmizeli, zájemci mohou tuto sbírku 
podpořit prakticky kdykoliv po celý 
rok, a to formou dárcovské SMS. Její 
formát je DMS KOLEDA a odesílá se 
na číslo 87777. Na konto Tříkrálové 
sbírky tak doputuje 27,- Kč z každé 
odeslané textové zprávy. 

Novinkou pro zlínské koledníky byl 
první ročník soutěže s vše říkajícím 

názvem “foťte!“,  kdy se každá skupinka 
mohla zapojit s hned dvěmi vtipnými či 
akčními foto záběry. V prvním ročníku 
se sešlo na čtyři desítky fotografi í, 
přičemž se nezapojovali pouze koledníci, 
ale inspirováni byli i starostové obcí. Ti 
dokonce ve dvou případech přispěli 
přímo fotoseriálem. Díky laskavosti 

oslovených donátorů získali všichni drobné odměny.
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BENEFIÈNÍ A SPOLEÈENSKÉ AKCE

Blaník

Poutní zájezd na sv. Hostýn

Domácí zabijačka na Jižních Svazích

6. ledna vyšli opět do ulic Tři 
králové, aby přinášeli lidem 

radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. 
Tříkrálovou sbírku provázela celá řada 
doprovodných akcí. U zlínského kostela 
Panny Marie Pomocnice křesťanů na 
Jižních Svazích proběhla ve spolupráci se 
Salesiánským střediskem mládeže dnes již 

16. února jsme pozvali na 
prkna divadla Malá scéna 

ochotníky z vizovického spolku DNO, 
aby potěšili naše příznivce divadla 
jevištní podobou českého mýtu autorské 
trojice Cimrman - Smoljak - Svěrák s 
názvem Blaník. Divadelní představení 
bylo taktéž poděkováním tříkrálovým 
spolupracovníkům; součástí večera 

17. května se uskutečnil již 
tradiční zájezd na Hostýn 

pro tělesně postižené a seniory ze Zlína 
a okolí. Celou pouť provázel slovem 
zlínský farář P. Ivan Fišar. Tato akce 
je zajímavá nejen pro věřící, kteří jistě 
oceňují, že se mohou zúčastnit mše v 
netradičním a slavnostním prostředí, ale 

tradiční „Moravská zabijačka“ s prodejem masných výrobků, jehož výtěžek putoval 
taktéž na konto Tříkrálové sbírky. 

bylo i vyhlášení výsledků soutěže „foťte“, do které se mohli letos poprvé tříkráloví 
koledníci zapojit jak zasláním svých fotografi í, tak i účastí v internetovém hlasování 
o nejlepší z nich. 

také lidi nevěřící, pro které je výlet příležitostí k duchovnímu rozjímání a vítanou 
změnou životního rytmu: „Pořád tomu nemohu uvěřit! Já jsem mezi tolika lidmi! 
Pečovatelky za mnou denně chodí, ale to je jen na chvíli a pak jsem celý den sama. 
Oni toho totiž mají moc. No, já tomu nemohu uvěřit!“
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Zdeněk Svoboda

Společenský večer Charity Zlín

Soubor Concertino

29. června u příležitosti osmdesátých narozenin básníka Zdeňka Svobody (*1927) 
jsme připravili spolu s přáteli poezie podvečer s jeho verši. 

1. prosince se konal koncert 
duchovní hudby ve zlínském 

kostele sv. Filipa a Jakuba s podtitulem 
PODĚKOVÁNÍ. To patřilo především 
našim tříkrálovým spolupracovníkům, 
kterých je v regionu téměř tisícovka. 
Podvečer, jehož hlavním aktérem 
bylo nové zlínské hudební těleso 
CONCERTINO, interpretující hudbu 

17. listopadu proběhnul pod 
záštitou primátorky města 

Zlína Ireny Ondrové a senátora Jiřího 
Čunka již tradiční „Společenský večer 
Charity Zlín“, jehož smyslem je mimo 
jiné poděkování všem, kteří nám v naší 
práci pomáhají. Poprvé jsme se setkali v 
kulturním sále v Lukově. Součástí večera 
bylo slavnostní zahájení internetové B
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Hledám oázu / dlouho a marně 
a přece vím / je tu / je nablízku

Oáza / se studánkami očí 
zrcadlících nebe 

S palmami laskavosti 
zastiňují satanské slunce

A v ní už na kolenou plánuji 
jak na poušti zase pokvetou 
jabloně a růže a sedmikrásky

aukce výtvarných děl ve prospěch Chráněného pracoviště Charity Zlín, o které se 
zmiňujeme na jiném místě této výroční zprávy.

barokní a klasickou hudbu, či moderní a současnou, stejně jako romantickou a 
hudbu 20. století, podpořili Kulturní fond města Zlína, Jan Mikeska - autobusová 
doprava a Mgr. Lumír Bednařík - Metal World.
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OSTATNÍ AKTIVITY
Veřejná sbírka na léčbu Anetky

V září 2006 byla odstartována „Veřejná sbírka na podporu léčebného programu 
Anetky,“ tehdy osmnáctiměsíční slečny ze Zlína, která trpí spinální svalovou 

atrofi í. Děti postižené touto závažnou genetickou vadou mají zcela normální intelekt 

a mentální schopnosti, nemohou však 
samostatně stát a chodit pro slabost 
svalstva pánve a dolních končetin. To 
vede k progresivnímu úbytku svalové 
hmoty, dechové tísni a zkrácení 
délky života. Díky zařazení pacientky 
do léčebného programu „Terapie 
dětských pacientů se spinální svalovou 
atrofi í (SMA) fenylbutyrátem“, který 
jako první u nás zavedla Klinika 
dětské neurologie FN Brno, se stav Anetky (*3. 3. 2005) stabilizuje a nedochází k 
prohlubování příznaků nemoci. Protože se nejedná o standardní metodu hrazenou z 
prostředků veřejného zdravotního pojištění, rozhodla se zlínská Charita po setkání s 
maminkou Anetky otevřít sbírku.

Díky příspěvkům se na samostatném účtu s číslem 179077146/0600 podařilo 
za rok trvání nastřádat téměř 300 000,- Kč. V roce 2007 byly zakoupeny léky 

AMMONAPS 940mg/g, postelový rošt D+D VAR MOT a matrace M MAT NAT 
NAW T3, biopronová lampa, cévky odsávací a košík zesílený speciál do kočárku v 
celkové hodnotě 156.670,-Kč (více na www.zlin.charita.cz)

Dům na půl cesty

Dům na půl cesty na Kamenné ulici je provozován Statutárním městem Zlín 
a nabízí ubytování ve dvanácti malometrážních bytových jednotkách (tzv. 

startovací byty) mladým lidem, kteří odcházejí  po dosažení zletilosti z dětských 
domovů a také  sociálně slabým mladým rodinám ze Zlína a okolí. Poradenskou a 
psychosociální pomoc poskytují pracovníci Charity Zlín, tak jako zprostředkovávají 
kontakt s Magistrátem města Zlína, Úřadem práce, zdravotnickými zařízeními a 
dalšími odborníky, například s psychology či psychiatry, a pomáhají obyvatelům při 
hledání vlastního bydlení a zaměstnání. V rámci edukativních programů se snaží 
obyvatele připravit na situace, ve kterých by se mohli po odchodu z Domu na půl 
cesty ocitnout. O úspěšnosti zařízení svědčí skutečnost, že většina z nich nabízenou 
šanci maximálně využila.

Anetka
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OHLASY V TISKU
Tři králové vyrazili do ulic Zlína (MF Dnes, 5.ledna 2007 - ver)
Také ve Zlíně včera chodili městem tři králové, koledníci s pokladničkami Charity Zlín, jejichž 
prostřednictvím mohou lidé podat pomocnou ruku lidem v tísni... Dobročinná akce Tříkrálová sbírka 
je největší dobrovolnickou akcí u nás... Výtěžek je vždy určen sociálně potřebným skupinám lidí, a to 
zejména v regionech, kde se sbírka koná.... „Občané letos dostanou do schránky děkovací letáček. Najdou 
tam informace o využití peněz ze sbírky nebo o možnosti přispět formou dárcovské SMS,“ řekla Pavla 
Romaňáková z Charity.

Tříkrálová sbírka na sídlišti začala zabijačkou (MF Dnes, 8. ledna 2007 - čtk)
Tradiční moravskou zabijačkou začala v sobotu na zlínském sídlišti Jižní Svahy Tříkrálová sbírka. Speciality 
řezníci připravovali před místním kostelem ve dvou kotlích a na několika roštech... „Tříkrálová sbírka, která má 
hluboké kořeny, je především o radosti. Koledníci by měli radost přinést do domácností a radost by měla lidem 
přinést i tato zabijačka,“ řekl ředitel zlínské Charity Vlastimil Vajďák... Příjemnou atmosféru zabijačky se snažila 
navodit necelá desítka řezníků, která od rána připravovala různé vepřové speciality... Koledníci zabijačkové 
speciality ochutnávali zdarma, ostatní za ně platili. Výtěžek z prodeje byl určen pro sbírku. Na sídlišti Jižní 
Svahy řada koledníků vzešla z dobrovolníků a jejich přátel, kteří navštěvují Salesiánské středisko mládeže.

Lidé na pomoc dvouleté Anetce už poslali 200 tisíc (MF Dnes, 26. ledna 2007 - čtk)
Na zvláštním účtu zlínské Charity na pomoc dvouleté Anetce, která trpí spinální svalovou atrofi í, je už 
200 tisíc korun. „Anetin léčebný režim není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Jedna dávka léku 
například přijde na 60 tisíc korun,“ řekla koordinátorka veřejné sbírky Pavla Romaňáková.

Domov pro matky s dětmi v tísni oslavil 10. výročí (Zlínský deník, 16. června 2007 - Veronika Kačírková)
V současnosti je v charitním domově plná obsazenost, žije tam celkem jednatřicet lidí a v červenci se má 
nastěhovat další matka s dětmi.... Rok a půl v charitním domově žila i L.S. „Má matka mě i s malou dcerou 
vyhodila ze dne na den na ulici. Večer jsem přišla na domov, dostala jsem nouzové ubytování a pak se 
ukázalo, že situace je natolik zoufalá, že jsem tady už zůstala,“ svěřila se. Nyní žije sympatická žena ve 
svém a její dcera má už devatenáct let. „Domov mi pomohl nejen po existenční stránce, ale také psychicky. 
Pracovníci mě podporovali, měla jsem zázemí. I proto chodím do domova pomáhat dodnes. Chci jim tu 
péči, co mi věnovali, nějak oplatit,“ řekla S.  

Sociální automobil pro Charitu (Magazín Zlín č. 9 - Pavla Romaňáková)
...Projekt „sociální automobil“ podpoří především službu rozvoz a podání stravy. Celkem pět speciálně 
upravených automobilů s kapacitou jednoho vozu pětapadesát termonádob, vyjíždí v pracovní dny se 
stravou za uživateli převážně seniorského věku. Tuto službu zajišťuje nejstarší, již patnáctileté středisko místní 
neziskové organizace,...

Divoké husy pomohou dětem (Týdeník Zlínska, 4. září 2007 - may)
Komorní smíšený pěvecký sbor Canticum Camerale (CC) a Nadace Divoké husy se rozhodly uspořádat 
další benefi ční koncert duchovní hudby. „...Výtěžek z koncertu bude použit na podporu dnes již desetileté 
činnosti Charitního domova pro matky s dětmi v tísni ve Zlíně,“ informuje Sabina Beranová, mluvčí CC... 
„Za dobu své existence poskytlo zařízení azylové ubytování více než dvěma tisícovkám žen s nezaopatřenými 
dětmi v tíživé životní situaci. A to je znát i na stávajícím zařízení, které bude díky benefi čnímu koncertu 
obnoveno,“ objasňuje využití získaných fi nančních prostředků organizátorka koncertu Pavla Romaňáková.

Bude Domovinka i pro muže? (Týdeník Zlínska, 25. září 2007 - may)
Bohaté občerstvení, zlínští písničkáři, cimbálová muzika Malá Vonica, ale i malíř krajinek v akci. Taková 
lákadla si nenechali ujít návštěvníci, kteří se přišli podívat na akci Barvy podzimu v zahradě Charity na 
Zálešné I ve Zlíně. „Nápad pozvat veřejnost do zahrady Domovinky - centra denních služeb pro seniory, 
mi přišel hned, jakmile jsem se před dvěma lety dozvěděla, že státní zařízení převezme naše organizace,“ 
říká vedoucí zařízení Anna Gajdošíková... „...Momentálně dispoziční řešení včetně hygienického zázemí 
neumožňuje pobyt většího počtu seniorů včetně mužů,“ pokračuje Pavla Romaňáková. „A právě toto je 
jedna  z našich vizí do budoucna, rozšířit vhodným způsobem kapacitu služby,“ sděluje Vlastimil Vajďák, 
ředitel organizace.
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FINANÈNÍ ZPRÁVA
Z výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2007:

Výnosy celkem (v Kč) 23 386 536 Náklady celkem (v Kč) 23 367 707
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 9 671 249 Spotřebované nákupy 3 017 336
- z prodeje služeb 8 676 447 - materiál 1 363 132
- z prodeje zboží 994 803 - energie 725 501
Změny stavu vnitroorg. zásob 0 - ostatní nesklad. dodávky 304 010
Aktivace 70 436 - prodané zboží 624 693
Ostatní výnosy 81 805 Služby 5 030 845
- úroky 28 432 - opravy a udržování 274 274
- jiné ostatní výnosy 53 373 - cestovné 130 856
Tržby z prodeje majetku 6 000 - reprezentace 9 474
Přijaté příspěvky 680 547 - ostatní služby 4 616 241
Provozní dotace 12 876 499 Osobní náklady 14 881 500

- mzdové náklady 10 658 220
- zákonné soc. pojištění 3 679 915
- zákonné soc. náklady 543 365
Daně a poplatky 13 171
Ostatní náklady 261 055
Odpisy, prodej majetku 159 433

Výsledek hospodaření 18 829 Poskytnuté příspěvky 4 368

Hospodaření dle jednotlivých činností (projektů):

CHOPS CHD CHKS CHCSP CHP RH DC OP Celkem
Výnosy (v Kč) 17 724 917 2 484 443 132 263 719 084 1 649 228 0 616 601 60 000 23 386 536
 tržby 8 116 646 403 914 32 275 1 575 994 803 0 122 037 0 9 671 250
 dotace celkem 9 380 673 2 035 826 99 988 594 444 211 004 0 494 564 60 000 12 876 499
- MPSV 7 800 000 1 200 000 0 398 000 0 0 322 000 0 9 720 000
- Zlínský kraj - 6 782 0 0 0 0 0 0 60 000 53 218
- Statut. město Zlín 1 544 125 829 059 99 988 196 444 199 827 0 150 000 0 3 019 443
- Úřad práce Zlín 0 0 0 0 11 177 0 0 0 11 177
- N. Divoké husy 0 6 767 0 0 0 0 0 0 6 767
- Merlin Zlín 43 330 0 0 0 0 0 22 564 0 65 894
dary 176 730 13 767 0 123 065 366 985 0 0 0 680 547
ostatní výnosy 50 868 30 936 0 0 76 436 0 0 0 158 240
Náklady (v Kč) 16 828 484 2 315 423 432 115 767 706 1 984 698 5 500 585 065 448 716 23 367 707
provozní náklady 5 581 407 636 064 74 885 318 268 1 206 867 5 500 129 404 95 768 8 048 181
osobní náklady 10 868 794 1 669 201 354 163 424 686 762 424 0 450 351 351 880 14 881 499
ostatní náklady 378 283 10 158 3 067 24 752 15 407 0 5 310 1 050 438 027
Výsledek hospodař. 896 433 169 020 - 299 852 - 48 622 - 335 470 -5 500 31 536 -388 716 18 829
Přep. úvazek prac. 47,9 7,1 1 1,3 3,8 0 1,9 1,1 64,1
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Z rozvahy (bilance) k 31. 12. 2007:

Aktiva (v Kč) Stav k
1. 1. 2007

Stav k
31. 12. 2007

A. Dlouhodobý majetek 1 156 419 996 986
Dlouhodobý hmotný majetek 4 061 647 4 012 764
- Pozemky 697 715 697 715
- Samostatné movité věci 1 505 172 1 505 172
- Drobný dlouhodobý majetek 1 858 760 1 809 877
Oprávky k dlouhodobému 
majetku

-2 905 228 -3 015 778

B. Krátkodobý majetek 3 155 587 3 680 440
Zásoby 83 358 144 546
- Materiál na skladě 3 415 68 796
- Zboží na skladě a v prodejnách 79 943 75 750
Pohledávky 1 191 492 1 120 740
- Odběratelé 536 248 470 003
- Poskytnuté provozní zálohy 512 681 594 782
- Pohl. za zaměst./Ostatní 300 3 955
- Dohadné účty aktivní 142 263 52 000
Krátkodobý fi nanční majetek 1 635 220 2 180 163
- Pokladna 317 397 364 244
- Ceniny 26 220 18 165
- Bankovní účty 1 291 603 1 797 754
Jiná aktiva 245 517 234 992
- Náklady příštích období 245 517 154 829
- Příjmy příštích období 0 80 163
Aktiva celkem 4 312 006 4 677 426

 

Pasiva (v Kč) Stav k
1. 1. 2007

Stav k
31. 12. 2007

A. Vlastní zdroje 2 567 433 2 507 771
Jmění 2 556 282 2 488 942
- Vlastní jmění 2 108 266 2 119 417
- Fondy 448 016 369 524
Výsledek hospodaření 11 151 18 829
- Účet výsledku 
   hospodaření

11 151 18 829

- Výsledek ve 
   schvalovacím řízení

0 0

B. Cizí zdroje 1 744 573 2 169 655
Krátkodobé závazky 1 744 573 1 911 044
- Dodavatelé 134 924 285 032
- Přijaté zálohy 283 862 71 700
- Zaměstnanci 81 563 66 227
- Závazky k institucím 
   SZ a veřejného ZP

201 447 283 336

- Ostatní přímé daně 71 093 60 969
- Jiné závazky 417 513 653 731
- Dohadné účty 
   pasivní

506 820 484 573

Jiná pasiva 0 258 611
- Výnosy příštích 
období

0 258 611

Pasiva celkem 4 312 006 4 677 426

Výrok auditora
Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz 
aktiv, pasiv a fi nanční situace Charity Zlín k rozvahovému dni 31.12.2007 a nákladů, výnosů a 
hospodářského výsledku organizace za účetní období roku 2007 v souladu se zákonem o účetnictví, 
zákonem o auditorech a účetními předpisy platnými v České republice.

Datum vydání zprávy:  ve Zlíně dne 8. července 2008
Audit provedl:   Ing. Lumír Volný
   s místem podnikání T. Bati 385, 
   763 02 Zlín
   Číslo osvědčení 1411
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Seznam zkratek: CHOPS - Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, CHD - Charitní domov 
pro matky s dětmi v tísni, CHKS - Charitní kluby seniorů, CHCSP - Charitní centrum sociální 
pomoci, CHP - Chráněné pracoviště Charity Zlín, RH - Romský horizont, DC - Domovinka, 
centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín, OP - Občanská poradna Charity Zlín
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PODÌKOVÁNÍ

Náš velký dík patří všem, kteří pomohli naplňovat poslání Charity Zlín. V první řadě 
patří poděkování orgánům státní a veřejné správy a nadacím, jmenovitě Statutárnímu 

městu Zlín, které podpořilo projekty Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba, Charitní 
domov pro matky s dětmi v tísni, Centrum denních služeb pro seniory Domovinka a Charitní 
centrum sociální pomoci, Zlínskému kraji, který podpořil projekt Občanská poradna Charity 
Zlín, Ministerstvu práce a sociálních věcí, které podpořilo projekty Charitní ošetřovatelská a 
pečovatelská služba, Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, Centrum denních služeb 
pro seniory Domovinka a Charitní centrum sociální pomoci Zlín a Nadaci Divoké husy, 
která podpořila projekty Charitní domov pro matky s dětmi v tísni a Centrum denních služeb 
pro seniory Domovinka. Za spolupráci patří díky též Městské policii Zlín a Hasičskému 
záchrannému sboru Zlínského kraje a Záchranné službě Zlínského kraje. 

Poděkování patří také dalším občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím,  z nichž 
většina si nepřála být v této souvislosti uváděna. Jsou to C a C Moda ČR v.o.s., ONDRA 

- Svatopluk Ondra, PROPHER s.r.o., IDEAL TRADE spol. s.r.o., Klub přátel hudby a poezie, 
Skupina malířů AMART, Institut pro testování Zlín, a.s., Merlin Zlín, Jan Plhák, Renata 
Plháková, Mgr. Tomáš Úlehla, MUDr. Vladimír Řihák, Mgr. Petr Kopřiva, Vlasta Navrátilová, 
Jan Mikeska, Mgr. Lumír Bednařík, Zdeněk Jurášek, Ludmila Horáková, Alois Toman, 
Jana Gerychová. Soutěž Tříkrálové sbírky drobnými dary podpořili Sodexho Zlín, Ateliéry 
Bonton Zlín, a.s., Pavel Šporcl, RGM, Fotografi a Zlín, s.r.o., Textilní galanterie Hrdinová 
Marie, Knihkupectví Kanzelsberger Zlín, HC Hamé, FC Tescoma Zlín, HUDY sport Zlín, 
JAKOB-reklamní agentura, CZ GUARD, bezpečnostní agentura, Mc Donald Zlín, GE Money 
Bank, WASTEX, s.r.o., Matstav Zlín, s.r.o.

Další poděkování patří členům Rady Charity Zlín, jimiž jsou Ing. Mária Kunčíková, 
MUDr. Karla Skořepová, Marie Husková, P. Ivan Fišar, SDB a P. Mgr. Petr Kopřiva, 

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. Mgr. Jiří Orság (Lukov, 

Kašava), P. Mgr. Waldemar Grieger (Malenovice, Lhota u Malenovic), P. Jan Vavřinec 
Černý (Mysločovice), P. Mgr. František Sedláček (Štípa, Hvozdná), P. Mgr. Stanislav 
Matyáš (Velký Ořechov), P. Jan Kutáč (Vizovice, Bratřejov, Jasenná), P. Mgr. Petr Wnuk 
(Všemina), P. Ivan Fišar (Zlín, Březnice), P. Mgr. Ladislav Kozubík, SDB (Zlín - Jižní 
svahy), P. Mgr. Lubomír Vaďura (Želechovice, Provodov) a P. Mgr. Emil Matušů, SDB 
(Slušovice). 




