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Vznik a poslání 

Charita Zlín je nestátní nezisková organizace, která se zabývá sociální, zdravotní, 
charitativní a humanitární činností ve Zlíně a Zlínském kraji. Byla zřízena 
olomouckým arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem v červnu roku 1991, jako 
účelové zařízení římskokatolické církve. Právně je Charita Zlín samostatný subjekt, 
začleněný do organizační struktury Arcidiecézní charity Olomouc. Je členem 
Charity Česká republika a skrze ni je zapojena do mezinárodních společenství 
křesťanských organizací Caritas Europa a Caritas Internationalis.  

Posláním zlínské Charity je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní 
nebo sociální nouzi. Je to služba poskytovaná člověku bez ohledu na jeho 
národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo náboženské vyznání. 
Cílem konání Charity Zlín je důstojný život pro každého člověka v každé situaci. 

#procpomahat. Kvůli úsměvu 

Nejsem zastáncem hromadění knih, ale přece jenom v kanceláři nějakou mám. 
Jsou to vesměs knihy učené, napsané skutečnými autoritami a pojednávají 
především o tom, „proč pomáhat“. Kdybych z nich začal citovat, šířil bych zajisté 
moudra, ale asi by to působilo spíše směšně. Měli jsme se spolupracovníky na toto 
téma diskuzi a zaznělo hodně názorů o tom, že je to něco samozřejmého, něco, co 
se automaticky očekává a co svým způsobem člověka naplňuje a je i posláním. 
Zaujaly mě různé příklady z praxe a byly to občas i velmi dojemné příběhy, 
z nichž vyplývalo, že uživatelé našich služeb mají k mým spolupracovníkům 
někdy i velmi vřelý vztah.  

Takže proč pomáhat? Asi by se to příliš nelíbilo těm moudrým, co napsali ty 
knihy, které u mě leží v kanceláři, ale já tvrdím, že kvůli úsměvu. A proč zrovna 
úsměvu. Ten člověk, který se často neobejde bez pomoci, především mých 
kolegyň a nemá nějaký poklad, jímž by zaplatil to, jakou pomoc dostává, často 
může poděkovat jenom svým úsměvem. A najednou má ten úsměv větší hodnotu, 
než ten poklad. 

Děkuji všem svým kolegyním a kolegům za to, že se někdy setkávají s úsměvem 
při své práci a tím skutečným pokladem jsou oni sami. 

Vlastimil Vajďák, ředitel, Charita Zlín 
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Proč pomáhat? 

S vyslovením otázky se mi vybavil příběh z jednoho českého filmu s názvem 
„Musíme si pomáhat“. Vypráví o muži, který se za války spolu se svou ženou 
rozhodne pomáhat jednomu židovskému mládenci. Byl to syn továrníka, který 
uprchl z koncentračního tábora a hledal záchranu v rodném městě. Hlavní hrdina 
byl dříve jejich zaměstnancem a rozhodl se mu pomoct. Zpočátku neměl jen ty 
nejčistší úmysly, ale všechno se časem vytříbilo. Schoval ho ve svém domě, do 
tajné komory, a tam ho po mnoho měsíců ukrýval. Musel se stýkat s gestapem, 
poklonkovat fašistům, a to jen proto, aby se vyhnul nebezpečným prohlídkám či 
nějakému podezření ze strany gestapa. V nepřetržitém nebezpečí skrýval ve svém 
domě velké tajemství – lidský život. Ztratil čest u lidí, protože na něj každý plival. 
Byl v očích lidí zrádcem a on to musel v tichosti snášet. Nikomu se nemohl svěřit. 
Až do osvobození. Pak ukázal světu poklad, který ukrýval.  

Lidé, v jejichž srdci je láska k bližnímu, jsou pro celý svět darem a požehnáním. 
Již pouhá existence jednoho dobrého člověka činí svět krásnějším. Někteří lidé si 
ani nejsou vědomi, jak je důležité a dobré pro jejich okolí, že zde žijí. Někteří lidé 
ani nevědí, kolik útěchy přináší už jejich úsměv. Jak blahodárně působí jejich 
pouhá přítomnost. Někteří lidé ani nevědí, jak bychom bez nich byli chudí. Někteří 
lidé ani nevědí, že jsou pro lidstvo darem z nebe.  

Buď pochválen Bůh za takové lidi, za to, že je světu dává. A oni se jimi chtějí stát. 

P. ICLic. Mgr. Vít Hlavica, děkan a farář, Římskokatolická farnost Vizovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 C h a r i t a   Z l í n 

4 

Organizační struktura 

 

Charita Zlín  
Burešov 4886, 760 01 Zlín 
telefon: 577 224050 
e-mail: info@zlin.charita.cz 
www.zlin.charita.cz  
Bankovní spojení: č.ú. 1400878319/0800 
ČS, a.s., Zarámí 4463, 761 65 Zlín 
Vlastimil Vajďák, ředitel     

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

 

Ekonomické a personální středisko 
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, telefon: 731 681 100, e-mail: eko@zlin.charita.cz   
Luboš Klobušický, vedoucí střediska  
 

Občanská poradna Charity Zlín (sociální služba od 2006/09) 
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, telefon: 739 245 973, e-mail: poradna@zlin.charita.cz  
Bc. Jana Strouhalová, vedoucí služby 
 

Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín (sociální služba od 2006/01) 
Zálešná I/3222, 760 01 Zlín, telefon: 734 435 386, e-mail: cds@zlin.charita.cz  
Bc. Kamila Slezáková, DiS., vedoucí služby  
 

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín (sociální služba od 1997/06) 
SNP 4789, 760 05 Zlín, telefon: 605 234 965, e-mail: chd@zlin.charita.cz  
Mgr. Eva Danielová, vedoucí služby 
 

Charitní pečovatelská služba Zlín (sociální služba od 1991/06) 
Zálešná I/3222, 760 01 Zlín, telefon: 737 736 154, e-mail: chps@zlin.charita.cz 
Mgr. Zdeňka Vlčková, vedoucí služby  
 

Charitní ošetřovatelská služba Zlín (zahájení činnosti 1991/06) 
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, telefon: 737 203 357, e-mail: chos@zlin.charita.cz 
Mgr. Soňa Jarošová, vedoucí služby 
 

Duchovní podpora, pastorační činnost Charity Zlín (zahájení činnosti 2009/02) 
Zálešná I/4057, 760 01 Zlín, telefon: 731 646 933, e-mail: pastorace@zlin.charita.cz 
Noela Frolková, pastorační asistentka, pracovnice Arcibiskupství olomouckého  
 
 

V roce 2019 byl průměrný evidenční stav zaměstnanců 68 osob (HPP, DPP, DPČ), průměrný 
přepočtený stav 41,08 úvazku; z toho v přímé péči 29,14 úvazků a všeobecná sestra 7,02 úvazku.  

Všichni pracovníci organizace se ztotožňují s Kodexem Charity Česká republika a Charity Zlín.  
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Ocenění pro pracovníky Charity Zlín   

Barbora Bridová Jančíková, Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje 

Paní Bára o své práci hovoří s láskou  
a pokorou. Za patnáct let ji zná velmi 
dobře. Přemýšlí o uživatelích, o tom, 
jak pro ně udělat maximum v jejich 
stávající životní situaci. Ví, že každý 
je jiný, svůj, a tak k nim i přistupuje. 
Je příjemná, stále usměvavá. Ocenění 
uděleno za odváděnou práci v domácí 
péči, spolehlivost, ochotu a vstřícnost, 
také za lidskost a empatii.  

Magda Hlavinková, Zlínský anděl – ocenění statutárního města Zlína 

Paní Magdu práce naplňuje, vnímá ji 
jako poslání. Dává jí pocit uspokojení. 
V centru služeb tráví část dne 
s uživateli, staršími seniory, kteří by 
jinak byli sami doma. A právě rodinné 
prostředí je to, co služba vytváří. 
Ocenění uděleno za cit pro práci  
se seniory, trpělivost, obětavost, 
vstřícnost, pečlivost, laskavost a po-
chopení, ochotu vždy pomoci.  

Zuzana Vlčková, Ruka podaná v nesnázích – ocenění Charity Zlín 

Paní Zuzka se ve své práci našla. Vždy 
chtěla být užitečná, pomáhat starým, 
nemocným nebo opuštěným. Toužila 
být s lidmi a pro lidi. A to v pomoci 
osobám v nepříznivé životní situaci, 
ani při administrativě, nepostrádá.  
Do práce dává kus sebe, je kreativní, 
ochotná, nikdy tzv. nekope za sebe, ale 
vždy za kolektiv. Ocenění uděleno  
za spolehlivost, čestnost, lidskost.  
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Občanská poradna Charity Zlín 

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. 

Cílem Občanské poradny Charity Zlín je pomáhat lidem řešit situaci aktivně  
a efektivně, prostřednictvím poradenství přispívat k informovanosti o jejich právech, 
podporovat je při vyjadřování jejich oprávněných zájmů a potřeb. Poradenství  
je občanům poskytováno v poradně, ale také v jejich přirozeném prostředí a podílí 
se na jejich sociálním začlenění, nezávislosti a samostatnosti. 

Služba je od roku 2006 poskytována v pracovní dny ambulantní i terénní formou 
v počtu minimálně devatenáct intervencí za týden, a to na základě ústní smlouvy. 
Překážkou k přijetí může být mimo jiné skutečnost, že dotaz uživatele je v rozporu 
s posláním služby či naplněná kapacita.  

Základními činnostmi poskytované služby jsou zprostředkování kontaktu  
se společenským prostředím, sociálně terapeutická činnost, pomoc při uplatňování 
práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Služba se zabývá 
především tématikou sociálního zabezpečení, sociální podpory a sociální péče, 
lidských práv, pracovně – právních vztahů, bydlení, vzdělávání, rodiny 
a mezilidských vztahů; je akreditována pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. 

Služba pomáhá lidem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, postižení, náboženského 
vyznání, sexuální orientace, politické příslušnosti, a to zdarma. Služba reaguje  
na tíživé situace v životě občanů. Služba respektuje soukromí, dodržuje práva 
uživatelů. Služba neřeší uživatelův problém za něj, ale poskytuje mu oporu, která 
přispívá k rychlému a efektivnímu vyřešení jeho životní situace vlastními silami. 
Služba je jedinečná formou poskytování – přichází i do domácností uživatelů. 
Služba poskytuje odbornou profesionální činnost dle zákona 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, v platném znění. Služba je stále více vyhledávanou seniory, 
rodinami i samoživiteli. Služba umí také zajistit materiální pomoc. 

Služba ctí své zásady – nezávislost, nestrannost, diskrétnost, respektování, které 
vycházejí z Etického kodexu občanských poradců a Asociace občanských poraden.  

Službu v daném roce využilo 318 uživatelů, poskytnuto 1 034 intervencí. 

Dotace na provoz Občanské poradny Charity Zlín v roce 2019 poskytl Zlínský kraj  
z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 
2019, statutární město Zlín a dárci. 
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#procpomahat. Pro naději v lepší zítřky 

Tato otázka je sice jakoby jednoduchá, ale zároveň všeobjímající, a z toho důvodu 
vlastně na ni není až tak jednoduché odpovědět. Já, a doufám, že i ostatní, pomáhám 
proto, že vnitřně cítím, že lidé, kteří jsou slabší, jsou v krizi, necítí se dobře  
a prožívají jiné strasti,  pomoc potřebují. A nejen proto, že ji potřebují, ale proto,  
že je pro nás přirozeným morálním kodexem to, že vnímáme, že je potřeba pomoci. 
Pomáhám i proto, že si díky tomu uvědomím, že bych i já se do nepříznivé situace 
mohl dostat, a vím, že by nebylo pro mne jednoduché se s krizí vypořádat  
a například oslovit odborníka. Proto, že vím, že tito lidé nesou svou krizovou situaci 
mnohdy jako břímě, se jím snažím dobrým přístupem situaci ne přímo ulehčit,  
ale aspoň je pochopit a pomoci, jak můžu. Aby se necítili poníženě, že o pomoc 
žádají, ale aby měli naději v lepší zítřky.                                                             Pavel  

Proč pomáhat? Jsou lidé, kteří se bez pomoci neobejdou a jsou na ní závislí. Je fajn, 
když vám přijde pomoci člověk, který to dělá s láskou, těší se na vás. Každé 
sebemenší milé slovo je pro člověka víc, než pohlazením. Prosím, nešetřeme 
úsměvem a povzbuzením!                                                                                 Zuzana 

Finanční gramotnost. Téma prezentované studentům 

Prevence sociálního vyloučení 
mladých dospělých v důsledku 
dluhové spirály, kteří po ukončení 
školní docházky vstupují na trh práce. 
Projekt sociální služby, postavený  
na diplomové práci studenta fakulty 
managementu a ekonomiky Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. Během 
podzimu byl úspěšně prezentován  
na třech vybraných zlínských středních 
školách studentům vyšších ročníků při celkem sedmi setkáních. Obsahem bylo 
především rodinné hospodaření, informace o základních finančních produktech, 
prevence zadlužení a možnosti řešení případných dluhů. Úkolem pak bylo naučit 
studenty, jak rozpoznat seriózní společnost od společnosti podvodné, ukázat, kde 
mohou hledat pomocnou ruku, když budou v problémech a hlavně co dělat, aby se 
do nepříznivé životní situace, z důvodu zadluženosti, nedostali.  

Dobře plnit to, co záleží na mně a dobře snášet to, co na mně nezáleží – v tom je 
celá dokonalost a pramen pravdivého štěstí na světě. (sv. Maxmilián Maria Kolbe)  
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Domovinka – centrum denních služeb pro seniory  

Posláním služby je poskytnout seniorům důstojnou pomoc a podporu k nezávislosti, 
tím vyloučit setrvání v nepříznivé situaci a předcházet tak jejich izolaci. 

Cílem služby je posílení schopnosti a dovednosti, podpora k samostatnosti, 
aktivizace, motivace a podněcování, pomoc při řešení osobních problémů, duchovní 
podpora, vytvoření příjemného rodinného prostředí a zajištění denní péče v době, 
kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání. 

Služba je od roku 2006 poskytována v pracovní dny ambulantní formou maximálně 
deseti seniorům, a to na základě písemné smlouvy. Překážkou k přijetí může být 
mimo jiné zdravotní stav zájemce či naplněná kapacita. 

Základními činnostmi služby jsou pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí, sociálně terapeutická činnost, výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (cvičení paměti, 
tělesná cvičení, multismyslová relaxace, výtvarné činnosti, odborné a laické 
přednášky, duchovní podpora, zahradní terapie, procházky). Fakultativně je 
zajišťována doprava uživatelů do a ze zařízení v den využití služby centra. 

Služba zajišťuje péči uživatelům, kteří nemohou zůstat sami ve své domácnosti,  
za úhradu dle aktuálního sazebníku. Služba reaguje na akutní i chronické tíživé  
či krizové zdravotní a sociální situace v jejich životě. Služba realizuje představy 
uživatele o průběhu a náplni jeho pobytu v zařízení. Služba, v rámci možností, 
iniciuje a motivuje uživatele k samostatnosti. Služba umožňuje seniorům trávit část 
dne ve společnosti vrstevníků. Služba pomáhá rodinám, které pečují o své blízké. 
Služba je jedinečná svým rozsahem na území města Zlína. Služba poskytuje 
odbornou profesionální činnost dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
v platném znění. Služba je stále více vyhledávanou seniory i jejich rodinami. Služba 
stojí plně za svým mottem: „Není dobré, aby člověk byl sám“. 

Služba ctí své zásady – individuální přístup, respektování soukromí, diskrétnost, 
nestrannost, dodržování lidských práv, důstojné prostředí. 

Služba evidovala 26 smluv s uživateli, jimiž bylo uskutečněno 1 867 návštěv centra. 

Dotace na provoz Domovinky – centra denních služeb pro seniory Charity Zlín  
v roce 2019 poskytl Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb 
na území Zlínského kraje a programu Priority Zlínského kraje, obé pro rok 2019, 
statutární město Zlín a dárci. 
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#procpomahat. Pro energii, která nás posouvá a inspiruje 

Proč? Třeba v naší službě se snažíme měnit zažitá dogmata, že senioři tráví svůj čas 
neaktivně, ve společenské izolaci. Nabízíme jim alternativu jejich běžných dnů. Jsou 
v kontaktu s vrstevníky, vytrženi ze svých stereotypů a samoty, častokrát znovu 
získají zájem o okolí a mají chuť se smát. Není to ovšem jednostranné. Pro nás, 
pracovníky, je setkání s klienty velkým obohacením. Často unavení a zranitelní  
ve své křehkosti, zůstávají pro nás velkou studnicí životní moudrosti. Jsou nositeli 
zkušeností, klidu a laskavého humoru. Proto nejen naši klienti nacházejí v centru 
radost z každodenních setkání, ale i my, služby jim poskytující, od nich dostáváme 
tolik potřebnou energii, která nás posouvá a inspiruje.                                        Olga 

Pomáhat je mým posláním. Učím milovat druhé, jako sebe a tím pádem, jak mám 
ráda sebe, mám ráda i druhé. Je to práce sama na sobě. Nedělat jiným to, co nechci, 
aby jiní dělali mě. A hlavně, když jsou někteří zranění, nebrat si to osobně a být tu 
bez odsudků se srdcem na dlani. Vyplatí se to. Není to jednoduché, ale mám 
důkazy, že to funguje. To se pak v srdci rozlije pocit láskyplné blaženosti, a já cítím, 
jak mám všechny lidi ráda. Proč pomáhám? Protože miluji.                           Marcela 

Proč pomáhám? Protože mám radost, když se senioři smějí.                           Pavlína 

Sestry karmelitánky vstoupily do srdcí nejen uživatelů 

S teplým létem přišla i jedna milá 
změna. Realizace projektu Zdravé  
a pohodlné sezení uživatelů centra 
služeb seniorům, který byl z části 
financován z výnosu Tříkrálové sbírky 
2019. A tak stará křesílka, která dobře 
sloužila dvanáct let, postupně prošla 
renovací. O tom, že se povedla, se 
mohli přesvědčit i vzácní hosté, kteří 
do služby na jedno dopoledne zavítali: 
Sestra Treesa ze svazového státu Kérala v jihozápadní Indii a sestra Reeny  
z Indonésie, v doprovodu sestry Růženy ze Štípy, všechny z Kongregace sester 
karmelitánek. Povídalo se, každá i ve svém rodném jazyce, zpívalo, tancovalo, 
psalo, ale i loučilo: „Teď už vás máme navždy v našich srdcích. Budeme na vás 
myslet v modlitbách.“ Opravdu nezapomenutelné setkání.  

I jeden sluneční paprsek může prostoupit mnoho tmy. (sv. František z Assisi) 
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Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín  

Posláním služby je poskytnout přechodné a bezpečné ubytování osobám v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování služby vychází 
z individuálních potřeb osob, podporuje jejich samostatnost a napomáhá k návratu 
do běžného života. Přednostně je chráněn zájem nezletilého dítěte.  

Cílem služby je zajištění bezpečného zázemí formou přechodného důstojného 
ubytování a podpora ke zvýšení schopností obstát v běžném životě.  

Služba je od roku 1997 poskytována celoročně pobytovou formou vždy maximálně 
deseti dospělým s dětmi, na základě písemné smlouvy. Překážkou k přijetí může být 
mimo jiné skutečnost, že uživatel žádá službu, kterou zařízení neposkytuje či 
naplněná kapacita. 

Základními činnostmi služby je poskytnutí ubytování v samostatné bytové jednotce 
s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, pomoc při zajištění stravy a pomoc při 
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
Azylové ubytování nabízí i programy zaměřené na aktivizaci uživatelů (sociálně-
terapeutická činnost a schůzky s nimi), či ty propagační, otevřené veřejnosti, jako 
například upomínky našich tradic nebo odpoledne her a soutěží nejen pro děti.  

Služba zajišťuje bezpečnou podporu rodičům s nezaopatřenými dětmi či těhotným 
ženám. Služba reaguje na naléhavé rodinné či bytové krizové situace v jejich životě. 
Služba iniciuje, v rámci možností, uživatele k vlastní aktivitě a samostatnosti při 
řešení nastalé situace. Služba motivuje uživatele k činnostem, které nevedou 
k setrvání nebo prohlubování jejich nepříznivé sociální situace. Služba posiluje 
sociální začleňování uživatele. Služba chrání zájem dítěte. Služba připravuje 
dospělé s dětmi na důstojný způsob života v přirozeném prostředí s minimální nebo 
nulovou závislostí na sociálních službách. Služba poskytuje odbornou profesionální 
činnost dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Služba ctí své zásady – respektování soukromí a osobnosti uživatelů, vycházení 
z individuálně určených potřeb uživatelů, zachování lidské důstojnosti, motivování 
uživatelů k řádné péči o děti, týmová práce personálu. 

Službu v daném roce využilo 24 dospělých osob s dětmi; obsazenost bytů 85 %. 

Dotace na provoz Charitního domova pro matky s dětmi v tísni Zlín v roce 2019 
poskytl Zlínský kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území 
Zlínského kraje pro rok 2019, statutární město Zlín a dárci.  
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#procpomahat. Pro pocit, že něco krásného i přijímáme 

Nikdy, ale opravdu nikdy nevíme, kdy 
budeme potřebovat pomoc my sami, 
naši blízcí, kamarádi. V neposlední 
řadě pomáhat znamená dávat i sobě  
– pocit, že něco nepojmenovatelného, 
ale krásného přijímáme.             Tereza 

Stejně, jako dárce má často větší 
radost než obdarovaný, tak i pomáha-
jící cítí větší radost a uspokojení, než 
potřebný.                                         Eva 

Pomáháme, aby byl svět lepším místem, a pro pocit vlastní užitečnosti.       Veronika 

Aby se nám všem žilo lépe.                                                                             Kristýna 

Proč pomáhat? Protože jiná možnost neexistuje. Každý z nás má jistě stejné 
zkušenosti. Když potkám někoho, kdo potřebuje třeba najít cestu, nebo poradit,  
či cokoliv zcela jiného, tak to udělám. Pomohu. Protože i když já potřebuji pomoc a 
dokážu o ni požádat, stane se ten zázrak a někdo pomůže.                                   Jana 

Pomáhám, protože jsem rád v kontaktu s lidmi a naplňuje mě to.                   Antonín  

Bytové jednotky v azylovém domě zavoněly novotou 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro 
regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. 

Projekt Zkvalitnění sociálních služeb Charity Zlín se zaměřuje na vytváření 
kvalitních podmínek pro poskytování sociálních služeb: Charitní domov pro matky  
s dětmi v tísni Zlín (obnova vybavení stávajících samostatných bytových jednotek 
v rozsahu kuchyňský kout, postele s přistýlkou, jídelní stůl se židlemi, šatní skříň)  
a Charitní pečovatelská služba Zlín (nákup osobních automobilů pro práci v terénu).  

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0011087, realizace: 07/2018 – 12/2019 

Samson, David, Šalamoun upadli do hříchu v čase své zahálky. Dejte pozor, bratři, 
buďte ostražití v čase své nečinnosti, protože ani vy nejste silnější než Samson, 
svatější než David a moudřejší než Šalamoun. (sv. Augustin) 
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Charitní pečovatelská služba Zlín  

Posláním služby je poskytnout pomoc a podporu osobám se zdravotním a tělesným 
postižením a seniorům se sníženou soběstačností, která vznikla v důsledku věku  
či nemoci. Služba podporuje úsilí uživatele setrvat v domácím prostředí a nabízí 
pomoc rodinám, kde se narodily tři nebo více dětí. 

Cílem je zajistit bezpečné a odborné služby, zachovat běžný, resp. dosavadní způsob 
života uživatele, podpořit jeho soběstačnost a zmírnit osamělost a bezmocnost, 
umožnit, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém domácím prostředí, případně 
poskytovat péči v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání. 

Služba je od roku 1991 poskytována denně terénní i ambulantní formou, 
s okamžitou kapacitou devatenáct uživatelů, a to na základě písemné smlouvy. 
Překážkou k přijetí může být skutečnost, že žadatel nespadá do cílové skupiny. 

Základními činnostmi služby je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
(vč. možnosti docházení uživatelů do jídelny ve městě Zlíně), pomoc při zajištění 
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Fakultativně služba nabízí dohled nad dospělým uživatelem služby. Jedná se o úkon, 
kdy služba zastoupí pečujícího, a to nikoliv pravidelně, ale výjimečně a krátkodobě. 

Služba zajišťuje péči seniorům, převážně starším, osobám s tělesným a zdravotním 
postižením, rodinám, kde se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let 
věku těchto dětí, dle aktuálního sazebníku. Služba reaguje na akutní i chronické 
tíživé či krizové zdravotní a sociální situace v jejich životě. Služba iniciuje  
a motivuje v rámci možností uživatele služby k vlastní aktivitě při řešení nastalé 
situace. Služba pomáhá pečujícím. Služba poskytuje odbornou profesionální činnost 
dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.   

Služba ctí své zásady – nestrannost, individuální přístup, vzájemná důvěra a pocit 
bezpečí, úcta, empatie, ochota, přátelství, respektování a chránění práva  
na soukromí, dodržování lidských práv a důstojnosti, ochrana osobních údajů, 
odborná profesionální úroveň kvalifikovaných pracovníků, spolupráce s rodinou. 

Službu v daném roce využilo 358 uživatelů, v terénu uskutečněno 25 698 návštěv. 

Dotace na provoz Charitní pečovatelské služby Zlín v roce 2019 poskytl Zlínský 
kraj z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje  
a programu Priority Zlínského kraje, obé pro rok 2019, statutární město Zlín a dárci. 
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#procpomahat. Protože je to úplně normální 

Už jako malá jsem jako vzor měla svoji rodinu. Viděla jsem, že si mezi sebou 
pomáhají. A je tomu tak stále. I proto jsem v pomáhající profesi, která mne 
naplňuje. Před časem jsem prožila pomoc méně obvyklou. Vzala jsem si od naší 
uživatelky psa. Paní šla do pobytového zařízení a řešila, kam dá pejska, s nímž je 
osm let. Po poradě s rodinou jsme si Berta vzali domů. Paní byla moc šťastná, že ví, 
kdo o něj bude pečovat a že její chlupaté štěstí nemusí do útulku. I já dnes učím své 
děti, že pomáhat je normální a přirozená věc patřící k životu.                       Michaela 

Pomáhat se má, aby se všem lépe dařilo zvládat těžší životní situace.               Eliška 

Proč pomáhat? Dává mi to dobrý pocit a potěšení z nových poznatků. Také touhu 
rozdělit se s osobní účastí, zvláště tam, kde jsou lidé celé dny sami. A protože ráda 
pomáhám a sama vím, že jednou tu pomoc můžu potřebovat taky.                     Petra 

Každý z nás by měl pomáhat a snažit se udělat svět kolem sebe lepší. Nejvíce to pro 
mne vystihují slova Pána Ježíše. On jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste 
neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.‘ (Mt 25,45)     Zuzana 

Protože to lidi dělá šťastnými.                                                                        Veronika 

Svatá Anežka Česká by jistě byla spokojená 

Celý třináctý listopadový den, byť 
mlhou nadstandardně zatížený, byl pro 
pracovnice služby tak nějak jiný. Ona 
je tento den v kalendáři uvedena 
památka světice, kterou si vyvolily  
za svoji ochránkyni. A tak ji ještě více  
v srdci měly nejen u výjimečné 
společné brzké snídaně a na cestě  
za uživateli, ale i při poskytování 
péče. A pak také v závěru pracovního 
dne, kdy se sešly při supervizi. Úplnou tečkou se stalo setkání s mužem, pečujícím 
synem nemohoucích rodičů, kterého služba v péči doplňuje. Pracovnice mu předaly 
drobnou upomínku, symbolické ocenění, adresované všem pečujícím, s nimiž  
se služba potkává a kterých si velmi váží. Pracovnice přímé péče moc dobře vědí,  
že nejde o procházku růžovým sadem. „Svaté Anežce České by se u nás jisto jistě 
líbilo,“ shodla se děvčata při odpoledním loučení. 

Konej dobro vždy a všem a zlo vůči nikomu. (sv. Alois Orione) 
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Charitní ošetřovatelská služba Zlín  

Posláním služby je všímat si potřeb druhých, a to nejen těch na první pohled 
patrných, ale především těch nevyřčených, usazených na duši. K poslání zdravotních 
sester patří dokázat číst v očích a gestech potřebných a prostřednictvím odborných 
znalostí, zkušeností a empatie, umět pomoci nebo alespoň zdárně nacházet cesty 
k uzdravení či zmírnění utrpení. Toto vše je však třeba dělat s velkým porozuměním 
a úctou, jak říkala svatá Matka Tereza, patronka služby: „Než dělat všechno 
perfektně, tak je lepší dělat chyby z lásky.“ 

Cílem ošetřovatelské, domácí zdravotní a hospicové péče, je nabídnout odbornou 
zdravotní pomoc indikovanou ošetřujícím lékařem pacienta v jeho přirozeném, 
domácím prostředí, a to i v terminálním stadiu léčby.  

Služba je od roku 1991 poskytována terénní formou vždy maximálně osmi osobám 
v daný okamžik, na základě indikace praktickým či ošetřujícím lékařem,  
a to celoročně. Překážkou k přijetí může být mimo jiné naplněná kapacita či bydliště 
mimo dojezd služby sjednaný s pojišťovnou. 

Mezi odborné zdravotnické úkony patří převazy, aplikace injekcí a inzulinu, péče 
o stomie, odběry biologického materiálu, kontroly zaměřené například na oběhovou 
kompenzaci či cílené kontroly fyziologických funkcí, ošetřovatelské rehabilitace, 
zajištění léčby bolesti a infuzní terapie. Všeobecné sestry jsou způsobilé v souladu 
s diagnózou stanovenou lékařem edukovat pacienty, či rodiny, v ošetřovatelských 
postupech. Fakultativně je zajišťováno půjčování kompenzačních pomůcek. 

Služba poskytuje pacientům, nejčastěji seniorům, lidem s fyzickým nebo mentálním 
handicapem, včetně dětí, bezpečné a odborné úkony. Služba umožňuje pacientům 
zůstat ve svém přirozeném prostředí, což má velmi příznivý dopad na jejich 
psychický stav, s jehož kvalitou úzce souvisí také progrese ve stavu fyzickém. 
Služba provádí odbornou profesionální péči v souladu s Etickým kodexem 
zdravotnického pracovníka, dle individuálních potřeb pacienta a jeho momentálního 
zdravotního stavu. Služba zajišťuje také komplexní doprovázení pacienta. 

Služba ctí své zásady – odborná a profesionální úroveň kvalifikovaných pracovníků, 
individuální přístup, vzájemná důvěra a pocit bezpečí, nestrannost, respektování 
a chránění práva na soukromí, dodržování lidských práv a důstojnost, úcta, empatie, 
ochota, duchovní podpora, spolupráce s lékaři, spolupráce s rodinou.  

Službu v daném roce využilo 253 pacientů, v terénu provedeno 24 630 výkonů. 

Prováděné úkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, službu podporují dárci. 
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#procpomahat. Protože to má smysl 

Když pomáháme druhému, pomáháme i sobě. Vážím si lidí, kteří nezištně pomáhají 
ostatním, ale také těch, kteří nabízenou pomoc dokážou přijímat. Potom se pocit 
uspokojení znásobí. Za pomoc se můžeme dočkat pochvaly, obdivu a lásky. Ne 
každý však dokáže za pomoc dát najevo vděčnost, nebo poděkovat. Ale na to 
člověk, který chce pomáhat, nečeká.                                                                     Věra 

Pomáhejme, dokud můžeme! Nebo nás to bude mrzet, až moct nebudeme.       Petra  

Pomáhat ostatním by mělo být pro každého prioritou. A pomoc i nám samotným 
přináší obohacení i dobrý pocit, že i díky naší nepatrné službě má někdo život 
snadnější či lepší. Pomoc bychom měli konat rádi, aby to druhý cítil a přijmul ji. 
Ježíš řekl: „Co jste udělali pro jednoho z nás, pro mne jste udělali.“                 Pavla  

Pomáhat má vždycky smysl. Přijdou v životě chvíle, kdy si nevíme rady, jak dál. A 
třeba právě tehdy nám někdo poradí. I to je přece též určitý druh pomoci, který nás 
posune dál a my zase vyjdeme ze slepé uličky a vykročíme naplněni nadějí.  Miriam  

Nejdříve nám na svět pomáhají zdravotníci. Jakmile povyrosteme, rodiče nás učí 
pomáhat nejen jim, ale i nemocným, slabším, méně úspěšným. Je ale důležité nejen 
pomáhat, ale i si nechat pomoci. Umět za pomoc poděkovat a pomáhat tak, 
abychom sebe nezničili jak zdravotně, tak psychicky.                                         Alice 

Symbol červené mašle byl k vidění i ve Zlíně 

Všeobecné zdravotní sestry, které  
odvádějí v terénu kvalitní, potřebnou  
a nenahraditelnou odbornou péči, jsou 
finančně podhodnocené a společensky 
nedoceněné. Téma, zaznívající během 
roku. Podtrhla jej stávková pohotovost, 
petice i červená mašle na oděvu, jako 
symbol srdce, lásky, krve, ale i spojení 
s těmi, jimž je služba poskytována,  
či náznak svázaných rukou při práci. 
Hlasy z celé země byly vyslyšeny, došlo ke změně nejen úhradové vyhlášky. 

Je třeba pracovat tak, jako bychom neměli nikdy umřít a žít tak, jako bychom měli 
umřít každý den. (sv. Jan Bosco) 
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Duchovní podpora, pastorační činnost   

Pastýřská péče znamená nejen vzít raněnou ovci na ramena a ošetřit ji, ale též  
ji uschopnit samostatně chodit. 

Duchovní podpora je poskytovaná 
pracovnicí Arcibiskupství olomoucké-
ho od jara roku 2009. Mezi základní 
činnosti pastorační asistentky patří 
předávání křesťanských hodnot, 
koordinace farních dobrovolných 
středisek, zprostředkování kontaktu 
s kněžími. S  asistentkou se pravidelně 
setkávají všichni pracovníci, uživatelé 
poskytovaných služeb i veřejnost. Pod 
její křídla patří technické zajištění aktivity Postní almužna ve farnostech. 

#procpomahat. Proto, abychom pomoc uměli i přijmout 

Stará paní, sedící v tramvaji, přitáhla moji pozornost. Vedle ní stál velký kufr, berle 
a žádný pomocník. Posadila jsem se k ní a nabídla pomoc. Přijala ji s úsměvem. Já 
si nejprve myslila, že je paní lehkomyslná, nebo snad zneužívá dobroty okolí. Ale 
bylo to jinak. 

Zdenku v mládí postihla vážná nemoc. Nemohla mít ani děti, tak se rozhodla zůstat 
sama a věnovat se péči o druhé. Pracovala jako zdravotní sestra v nemocnici. To 
byla její rodina. Nemoc ale pomalu postupuje dál a ona se už pohybuje s obtížemi. 
Ale občas si potřebuje udělat radost, tak vyrazí na modlitební akci. Přípravy však 
koná velmi dlouho a prosí: „Pane Bože, jestli mě tam chceš mít, tak se o to, prosím, 
postarej.“ A pak se dlouho modlí, aby jí Bůh poslal do cesty dobré lidi, kteří se jí 
sami s pomocí nabídnou, a tudíž je to nebude obtěžovat. „A to byste nevěřila, kolik 
už jsem jich potkala,“ usmála se. Tak do její důvěry v Boží pomoc jsem zdaleka 
nedorostla! Její výkon byl nad mé chápání. Na nic si nestěžovala, ze všeho měla 
radost. Větší část svého života sloužila, pracovala pro druhé a teď velice laskavým 
způsobem nabízela druhým, aby udělali něco dobrého.  

Věřím tomu, že nás Bůh poslal na naši životní pouť, abychom se tu naučili lásce. 
Abychom láskou proměňovali svět kolem nás. A slíbil, že tu bude s námi, že nás  
v tom nenechá samotné. A posílá nám do cesty lidi s kufry, což jsou menší nebo 
větší obtíže, které oni nemohou sami zvládnout. Pomáháme s menší nebo větší 
láskou, ale je důležité, že jdeme do toho.                                                          +Noela 
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Veřejné sbírky 

Fabiánek – pohodový chlapec, jehož všechny trable spustilo krvácení do mozku, 
krátce po předčasném narození. Finance jsou využívány ke zmírnění projevů 
postižení, nemocí a zkvalitnění jeho života. Primárně jde o léčebné a rehabilitační 
terapie, kompenzační a stimulační pomůcky, potravinové doplňky a medikamenty, 
případné odborné zdravotní zákroky a následnou léčbu. V roce 2019 byla  
na samostatném účtu 115-4611660217/0100 připsána částka 80 722 Kč.  

Kristýnka – usměvavá dívka, jež je od narození postižená těžkou formou dětské 
mozkové obrny a mentální retardací. Finance jsou využívány na aktivity, které 
zabraňují nebo alespoň brzdí progresi onemocnění, např. rehabilitace, cvičení 
a masáže, dále na nákup potravinových doplňků a kompenzačních pomůcek, či na 
případné nutné odborné zdravotní zákroky a následnou léčbu. V roce 2019 byla  
na samostatném účtu 115-4274630227/0100 připsána částka 11 648 Kč.  

Mariánka – fajn holka na vozíku, trpící genetickou vadou vedoucí k progresivnímu 
úbytku svalové hmoty. Finance jsou využívány ke zmírnění příznaků nemoci 
a zkvalitnění jejího života. Primárně jde o rehabilitace, případný lázeňský pobyt 
s doprovodem, kompenzační pomůcky včetně vozíku, potravinové doplňky 
a medikamenty, školní vybavenost, bezbariérové úpravy, asistenční službu. V roce 
2019 byla na samostatném účtu 115-4274950247/0100 připsána částka 20 781 Kč.  

Základní škola Mostní – vzdělávání žáků s lehkým až středně těžkým mentálním 
postižením. Finance jsou využívány k modernizaci a rozvoji výuky, zájmových  
a relaxačních činností, včetně případné revitalizace zázemí uvnitř i vně budovy,  
s přímým dopadem na rozvoj dovedností a schopností žáků. V roce 2019 byla na 
samostatném účtu 115-9911570267/0100 připsána částka 67 937,68 Kč. 

Charita Zlín neuplatňuje režie povolené zákonem o veřejných sbírkách.  

Poděkování Komerční bance, a.s. za vstřícnost při správě samostatných účtů. 

Sbírka ošacení – pomáhá osobám v nepříznivé životní situaci, obyvatelům 
statutárního města Zlína v nepříznivé sociální situaci. V době mimořádných situací 
může být ošacení distribuováno také do zahraničí, prostřednictvím vyhlašovatele, 
nejčastěji Arcidiecézní charitou Olomouc. Sbírka je realizována v tak zvaném 
kamenném šatníku po celý rok, vyjma letních prázdnin.  

Velké poděkování všem anonymním dárcům minulým i budoucím. 
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Kulturní akce, ostatní aktivity organizace a služeb 

15. ledna – Za pacienty rychle a bezpečně. Projekt s cílem nákupu vozidla pro 
domácí péči podpořili ti, kteří své sportovní výkony evidovali v mobilní aplikaci 
EPP – Pomáhej pohybem. Jde o nástroj, díky kterému má sportující možnost 
aktivním pohybem určit, které projekty a v jaké výši Nadace ČEZ finančně podpoří. 

9. února – Rodinný film Malá čarodějnice jako poděko-
vání těm, kteří v lednu putovali ulicemi měst a obcí 
v rámci Tříkrálové sbírky 2019. Opomenuto nebylo ani 
vyhlášení výsledků foto soutěže a dalších výzev či tipova-
cích soutěží, vzpomínalo se na nezapomenutelné zážitky, 
Tříkrálový festival i společné bruslení.  Foto Jiří Balát 

30. března – Kartička pomoci v nesnázi. Malá skládanka, 
která může zachránit život, s důležitými osobními údaji  
o držiteli, jeho nemocech i užívaných lécích, s kontakty 
na blízké, kterou snadno objeví lidé ze záchranného 
integrovaného systému, předně lékaři a policisté. Projekt 
financován z prostředků Tříkrálové sbírky 2019.  

24. dubna – Darujte krev s Charitou Zlín, u příležitosti 
nezávazné památky patrona organizace, sv. Josefa 
Dělníka. Mezi 47 dárci, kteří obohatili zásobu krve 
v nemocnici o 21 litr, byl nejen muž, který se dostavil již 
po čtyřicáté, ale i chariťačky. Prvodárkyně, paní Jana  
a Michaela, po dvanácti letech cestu našla paní Zdeňka.  

2. května – Do práce na kole – Auto*Mat. V devátém 
ročníku devět chariťáků ve dvou týmech KOlemNEkolem 
a NEkolemKOlem. Pravidelností šimrali všichni metu sta 
procent, ve výkonnosti také nešlo o marný výkon.  
A zabodovala společná fotografie zaslaná do soutěže: Tak 
my už jdeme do finále. 

1. června – Poslední den s 59. Zlín Film Festivalem 2019. I přes nepřízeň počasí po 
devět dnů v Zámecké zóně čekaly na děti úkoly ve výzvě Cesta kolem světa za 8(0) 
dní s Charitou Zlín. Odměnou jim byla speciální cestovatelská placka. Ovšem svoji, 
dle vlastní fantazie vymalovanou, si mohli vyrobit všichni příchozí. Malí i ti větší.   



V ý r o č n í   z p r á v a   2 0 1 9 

 19 

13. června – Den Charity Zlín, u příležitosti ustanovení organizace v roce 1991. 
Mši svatou v chrámu Narození Panny Marie ve Štípě celebroval P. Kamil Obr, 
zlínský děkan, významné mariánské poutní místo představil poutavě místní farář,  
P. František Sedláček. Nechybělo klábosení, ani uspokojení chuťových pohárků.    

13. září – Barvy podzimu, Přijela pouť. Multigenerační 
setkání už po třinácté. Potlesk sklidili nejen účinkující  
Dva v kruhu, Bubenice z Příluka, country kapela Pěšáci, 
Mažoretky z Fryštáku, Oriana dance, ale i ti, kteří se po-
díleli na přípravě komponovaného odpoledne v zahradě 
Domovinky. Finanční podpora statutární město Zlín. 

19. října – Krakov a Wadovice, jednodenní poutní zájezd 
pořadatele CK – Aleš Kučera ve spolupráci s Charitou 
Zlín. Pět desítek účastníků navštívilo baziliku Obětování 
nejsvětější Panny Marie s křtitelnicí, kde byl pokřtěn Jan 
Pavel II., jeho rodný dům, známá místa Krakova  
i Lagiewniki, v doprovodu P. Kamila Obra.   

5. prosince – Vánoční balíček po jedenácté. Realizátorem 
projektu je Arcidiecézní charita Olomouc. Tentokrát za 
celkem 379 dětmi ze sociálně slabých rodin, které trvale 
žijí v Bortnykách, Lopatynu, Kolomyji a Ternopilu, 
zamířily i čtyřicet čtyři balíčky od zlínských dárců. 
Radost v očích dětí z obdarování byla dojemná.  

7. prosince – Adventní koncert duchovní hudby, benefice 
pro Mariánku. ´Jest právě advent a půjdou tudy zanedlou-
ho Pastýři do Betléma, potmě, aby ve dne jim zbytečně 
nebylo spíláno bláznů´ (Bohuslav Reynek). Concertino, 
umělecký vedoucí Miroslav Křivánek, Jan Faltýnek, 
basbaryton, Zdeněk Lambor, přednes. Výnos 11 359 Kč. 

22. prosince – Zdobíme skleněné baňky, benefice pro Kristýnku. Malování nejen 
kulatých ozdob dětí spolu s tatínky, maminkami, babičkami. Adventní Zlín 2019, 
poslední adventní neděle na zlínském náměstí a opravdová kouzelná vánoční 
atmosféra se Šárkou Gazdovou – ruce v akci. Výnos 6 826 Kč. 

Kdo učinil sám sebe svým učitelem, ten se stal žákem hlupáka. (sv. Bernard) 
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Tříkrálová sbírka 2019  

Počátkem ledna vyšli opět do ulic Tři králové, aby přinášeli lidem radost 
a koledovali pro ty nejpotřebnější. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc 
nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším, jinak sociálně potřebným 
skupinám osob zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Celkem bylo 
vykoledováno 122 301 607 Kč, včetně ostatních darů (www.trikralovasbirka.cz). 

Zlínská Charita vyslala 345 skupinek koledníků v rámci zlínského a vizovického 
děkanátu do čtyř měst (Zlín, Fryšták, Slušovice, Vizovice), jejich místních částí  
a čtyřiceti čtyř obcí (Bohuslavice u Zlína, Bratřejov, Březnice, Březůvky, Březová, 
Částkov, Dešná, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Hostišová, Hrobice, Hřivinův 
Újezd, Hvozdná, Jasenná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lechotice, Lhota 
u Malenovic, Lhotsko, Lípa, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Machová, Míškovice, 
Mysločovice, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Provodov, Sazovice, Šarovy, 
Tečovice, Trnava, Ublo, Velký Ořechov, Veselá, Vlčková, Všemina, Zádveřice - 
Raková, Želechovice nad Dřevnicí). V jejich pokladničkách bylo po rozpečetění 
celkem 2 248 171Kč.   

A jak bylo s financemi naloženo? Po odečtení částek určených na humanitární 
pomoc do zahraničí, krizový fond a administrativu, se 65 % vrací pořadateli, 
přičemž 7 % zůstává v krizovém a nouzovém fondu na pomoc potřebným 
a charitám v arcidiecézi při nepředvídaných situacích. Na projekty Charity Zlín bylo 
včetně výtěžku DMS a poukázek přiděleno 1 330 396,35 Kč:  

Přímá pomoc sociálně potřebným primárně na Zlínsku – 600 000 Kč; Nemocnice 
Milosrdných bratří Vizovice – 150 000 Kč; Invalidní vozíky a chodítka umožní 
nemocným setrvat v domácím prostředí – 115 000 Kč; Zdravé a pohodlné sezení 
uživatelů centra služeb seniorům – 100 000 Kč; Letní tábory pro děti a mládež se 
bez kvalitního zázemí neobejdou – 95 396,35 Kč; Pomůcky pro rozvoj motoriky 
nacházejí uplatnění v Centru volného času pro děti – 95 000 Kč; Polohovací lůžka 
usnadní rodinám péči o jejich nemohoucí blízké – 85 000 Kč; Důstojné podmínky 
pro ubytované rodiče s dětmi – 50 000 Kč; Kartička pomoci v nesnázi – 40 000 Kč. 

Poděkování patří pracovníkům magistrátních, městských a obecních úřadů 
v jednotlivých obcích, duchovním správcům všech farností, místním asistentům 
sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za její hladký průběh ve své obci, vedoucím 
skupinek koledníků a koledníkům a v neposlední řadě také všem dobrým lidem, 
kteří tříkrálovým koledníkům otevřeli dveře svých příbytků, přispěli a podpořili tak 
charitu v její snaze pomáhat potřebným. Poděkování náměstkovi primátora města 
Zlína, Mgr. Aleši Dufkovi, že nad sbírkou převzal záštitu. 
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Ohlasy v médiích 

Na Jižních Svazích se koná Tříkrálový festival (www.zlin.eu, 2.1.2019) 

Zabíjačkové dobroty, lahodný punč i kulturní vystoupení napříč žánry slibuje Tříkrálový festival. 
Akce se koná před kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních Svazích  
a v rámci ní mohou zájemci i přispět do tříkrálové sbírky, která v tento den ve Zlíně vrcholí. 
Vystoupení na Tříkrálovém festivalu přislíbilo Event Jazz Trio, houslistka Jitka Šuranská, Add 
Gospel a Pěšáci. Kromě nákupu farmářských zabíjačkových výrobků a teplých nápojů mohou lidé 
ochutnat i Tříkrálovou zabíjačkovou polévku, kterou i letos budou nalévat zlínské osobnosti  
z různých oborů činnosti. Hosty tak například obslouží primátor města Zlína, ředitel Městské 
policie Zlín, radní Zlínského kraje, zlínský i vizovický děkan. Slovem provede Martin Pášma. 

Tříkráloví koledníci požehnali i sídlu kraje (www.kr-zlinsky.cz, 4.1.2019) 

Přivítáním tříkrálových koledníků u krajské radní pro sociální oblast Michaely Blahové  
a přátelským posezením, kterého se zúčastnili zástupci zlínské Charity a také hejtman Jiří Čunek, 
byla ve Zlínském kraji symbolicky zahájena letošní Tříkrálová sbírka. Tři králové, které letos 
doprovázel i malý živý andílek, tradičně napsali posvěcenou křídou na dveře kanceláří krajského 
úřadu nápis C†M†B†2019 … 

Randez – vous, host Pavla Vacka (Český rozhlas Zlín, 28.3.2019)  

Hostem odpoledního Randez – vous je projektová manažerka Charity Zlín Pavla Romaňáková.  
Představení zlínské organizace, jaké služby zlínská Charita poskytuje, komu jsou určeny, jaký je o 
služby mezi lidmi zájem, kolika lidem už bylo pomoženo …  

Zlínská Domovinka otevřela dveře veřejnosti (TVS, 30.4.2019)  

Charita Zlín nabízí ve Zlíně řadu let několik služeb, mezi které patří také denní centrum pro 
seniory. Jak ale takový pobyt vypadá a co je jeho náplní? Den otevřených dveří v Domovince měl 
přiblížit vše, co služba nabízí. Velký důraz je kladen na podporu samostatnosti uživatelů a jejich 
motivace k vlastní iniciativě při tvorbě programů. Klienti si tak sami určují, jak by chtěli den prožít.  

Oblast laskavosti, která je nedoceněnou Popelkou (Zlínský deník, 20.9.2019) 

Příkladně se starají o osoby nějakým způsobem hendikepované. Jejich profesionalitu, laskavost, 
vlídnost a optimismus nyní ocenili zástupci Zlínského kraje. Vyhlásili totiž vítěze ankety 
„Pracovník roku v sociálních službách“. Na základě výzvy bylo Odboru sociálních věcí krajského 
úřadu doručeno 19 návrhů, z nichž komise vybrala 8 laureátů: Pět žen získalo ocenění spojené s 
finančním darem a kromě toho byla udělena i tři mimořádná manažerská ocenění. Oceněni byli: 
Barbora Bridová Jančíková z Charity Zlín (terénní pečovatelská služba) … 

Adventní trhy ve Zlíně … (www.idnes.cz, 16.12.2019) 

Zlínští skauti přinesou Betlémské světlo, k jehož přenosu budete moci využít Lucerničku pro 
Anetku od Charity Zlín. Výtěžek z lucerniček bude v letošním roce věnován žákům Základní školy 
Mostní, kteří se podíleli, spolu se seniory, na jejich tvorbě. (pozn. Charity Zlín: výnos 13 251 Kč) 

Poděkování patří všem mediálním partnerům z oblasti tisku, rozhlasu a televize, za 
podporu činnosti zlínské Charity a prezentaci jí poskytovaných služeb potřebným.
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Finanční zpráva 

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019 (v tis. Kč):  

Náklady celkem 27.201 

 spotřebované nákupy a služby  4.036 

 osobní náklady  22.724 

 daně a poplatky  44 

 ostatní náklady  261 

 odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek  136 

 prodaný dlouhodobý majetek  0 

 daň z příjmů  0 

Výnosy celkem 27.248 

 provozní dotace  18.813 

 přijaté příspěvky  144 

 tržby za vlastní výkony a služby 8.027 

 ostatní výnosy  97 

 tržby z prodeje majetku  167 

Výsledek hospodaření před zdaněním 47 

Výsledek hospodaření po zdanění 47 

  

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2019 (v tis. Kč):  

 1.1.2019 31.12.2019 

Dlouhodobý majetek celkem 1.925 1.980 

 dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 

 dlouhodobý hmotný majetek 3.976 3.627 

 dlouhodobý finanční majetek 0 0 

 oprávky k dlouhodobému majetku  -2.051 -1.647 

Krátkodobý majetek celkem 4.572 6.725 

 zásoby  9 11 

 pohledávky  1.391 3.954 

 krátkodobý finanční majetek  3.049 2.699 

 jiná aktiva 123 61 

Aktiva celkem 6.497 8.705 

 1.1.2019 31.12.2019 

Vlastní zdroje celkem 3.005 3.027 

 jmění  2.996 2.980 

 výsledek hospodaření  9 47 

Cizí zdroje celkem 3.492 5.678 

 rezervy  0 0 

 dlouhodobé závazky  297 153 

 krátkodobé závazky  3.107 5.371 

 jiná pasiva  88 154 

Pasiva celkem 6.497 8.705 
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Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady)  
vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění 
činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) účelového 
zařízení (v tis. Kč) 

Přehled rozsahu příjmů (výnosů)  
v členění podle zdrojů (v tis. Kč) 
tržby od zdravotních pojišťoven 4.234 
tržby ostatní 3.793 

 členění zúčtování fondů 0 
obec.prosp. doplňková  tržby z prodeje majetku 167 

spotřebované nákupy a nakupované služby 3.924 112  ostatní výnosy 97 
osobní náklady 22.673 51  přijaté příspěvky a dary 144 
daně a poplatky 44 0  provozní dotace celkem 18.813 
ostatní náklady  261 0   - MPSV prostř. Zlínského kraje 13.105 
odpisy 136 0   - ostatní ministerstva 0 
náklady celkem 27.038 163   - IROP 824 

 - kraje  1.373 
Přehled o majetku (v tis. Kč) 1.1.2019 31.12.2019  - města a obce 3.511 
jmění celkem 2.996 2.980    
dlouhodobý majetek 1.925 1.980  Vývoj a konečný stav fondů (v tis. Kč) 
oprávky -2.051 -1.647  počáteční stav ke dni 1.1.2019 1.206 
peněžní prostředky - hotovost a ceniny 210 205  přírůstek 1.683 
peněžní prostředky - bankovní účty 2.839 2.494  úbytek 1.798 
zásoby  9 11  stav ke dni 31.12.2019 1.091 

Hospodaření středisek Charity Zlín v roce 2019 (v Kč): 

  OP CDS CHD CHPS CHOS Ostatní  Celkem 

Výnosy  888.280 2.556.027 4.663.418 13.752.785 4.493.907 894.005 27.248.422 

tržby 0 360.823 784.042 2.241.226 4.450.341 10.450 8.026.882 

dotace celkem 845.770 2.165.730 3.858.800 11.245.461 0 854.572 18.970.333 

- Zlínský kraj, dostupnost 627.770 3.304.630 3.383.800 7.789.161 0 0 13.105.361 

- Zlínský kraj, priority 0 219.100 0 1.153.600 0 0 1.372.700 

- statutární město Zlín 218.000 642.000 475.000 2.146.000 0 30.400 3.511.400 

- IROP 0 0 0 0 0 824.172 824.172 

prodej majetku 0 0 0 156.700 10.000 0 166.700 

finanční dary 42.510 29.474 20.756 24.822 14.664 11.981 144.027 

ostatní výnosy 0 0 0 61.276 18.902 17.002 97.180 

Náklady  1.115.286 2.553.871 4.823.179 13.193.540 4.527.142 987.996 27.201.014 

nákupy a služby 94.524 282.408 634.307 1.560.975 527.816 936.277 4.036.307 

mzdové 742.423 1.646.099 3.034.636 8.335.118 2.928.761 38.597 16.725.634 

povinné odvody 251.294 536.139 993.552 2.762.329 817.421 13.122 5.373.857 

zákonné  20.802 56.554 146.527 309.165 91.221 0 624.269 

ostatní  6.243 32.671 14.157 225.953 161.923 0 440.947 

Výsledek -227.006 2.156 -159.761 559.245 -33.235 -93.991 47.408 
 

Výrok auditora: Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky církevní právnické osoby Charita Zlín (dále také „Účetní 
jednotka“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty 
za rok končící 31.12.2019, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod  
a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v článku I., bodě 1 přílohy této účetní závěrky.  
 

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv církevní právnické osoby Charita Zlín  
k 31.12.2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2019. 
  
Sazovice dne 4.6.2020 
 

Ověření provedl auditor Ing. Lumír Volný, Sazovice 221, 763 01 Sazovice,  
zapsaný v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod ev. č. 1411. 
 

Seznam zkratek: OP – Občanská poradna Charity Zlín, CDS – Domovinka - centrum denních služeb pro seniory Charity Zlín,  
CHD – Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín, CHPS – Charitní pečovatelská služba Zlín, CHOS – Charitní ošetřovatelská 
služba Zlín, Ostatní – benefiční koncerty a další aktivity.  
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Poděkování  

Náš velký dík patří všem, kteří pomohli naplňovat poslání Charity Zlín. V první řadě patří 
poděkování orgánům státní a veřejné správy, jmenovitě Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, statutárnímu městu Zlín, Zlínskému kraji. Za spolupráci patří dík též Městské 
policii Zlín, Policii ČR, Úřadu práce Zlín.  

Za spolupráci děkujeme Arcidiecézní charitě Olomouc a Charitě Česká republika. 

Poděkování patří také občanům, podnikatelům a neziskovým organizacím:  

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. (dar k dalšímu darování), Autocont, a.s., Blahová Michaela, Doležel 
Oldřich, Fardová Lenka, Ing. Hrubý Pavel, Hruška Pavel, INGO-PET MORAVIA, spol. s r.o., 
Klesná Ilona, Langer Zdeněk, Majer Pavel, Medoks s.r.o., Nadace ČEZ, Němečková Radoslava, 
Otorino, s.r.o., Ing. Schwab Bohumil, Slovák Radovan, Slováčková Helena, Sousedík Stanislav, 
MUDr. Tesaříková Renata, Vajda Milan, Vlček Petr, ZUŠ Zlín. Poděkování také pravidelným 
podporovatelům, příznivcům a také drobným dárcům, kteří si nepřáli být jmenovitě uváděni.  

Projekt „sociální automobil“ reklamní agentury KOMPAKT spol. s r.o., děkujeme:  

A.R.Technik spol. s r.o., ACE-TECH s.r.o., Adeon CZ s.r.o., AIP, spol. s r.o., Asociace gumárenské 
technologie Zlín s.r.o., BC LOGISTICS s.r.o., BMKco. s.r.o., B-Projekting, spol. s r.o., BROXTEC 
s.r.o., COMPUPLAST INTERNATIONAL a.s., EKONOMY KLIMA, s.r.o., Elins Plus s.r.o., EMS 
ELEKTRO s.r.o., Flow Tech, s.r.o., G SERVIS CHRUDIM, spol. s r. o., GASTON, s.r.o., Impromat 
klima, spol. s r.o., Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, Kalibrační laboratoř Zindler, KOMPAKT 
spol. s r.o., Konel s.r.o., Madal Bal a.s., Marie a Petr Ježkovi, Metalšrot Tlumačov a.s., MouldPro 
spol. s r.o., MPM Trade spol. s r.o., m-tec CZ, s.r.o., Naturvita, a.s., PERFECT, spol. s r.o., Promens 
a.s., RM GAS, s.r.o., ROSTRA s.r.o., SALVO, spol. s.r.o., STAVYMA spol. s r.o., TAJMAC-ZPS, 
a.s., TOPNATUR s.r.o., TRIO export-import, a.s., Unihal s.r.o., VODÁREK TRANSPORT a.s., 
Výroba účelové mechanizace Zlín a.s., ZÁVOD BIOCHEMICKÝCH SLUŽEB, s.r.o.. 

Děkujeme všem, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku technicky či dary do soutěží:  

Čokoládovna Carletti, s.r.o., Delikana, s.r.o. Zlín, Fink Jiří, Golden Apple Cinema a.s., HP-Tronic, 
spol. s r.o., Marty production Lerlová Martina, Pášma Martin, PSG Zlín s.r.o., OXALIS, spol. s r.o..  

Poděkování patří členům Rady Charity Zlín a Kontrolní komise. 

Poděkování za pomoc a podporu duchovním správcům Římskokatolických farních úřadů 
Zlínského a Vizovického děkanátu, jimiž jsou: 

P. ICLic. Mgr. Vít Hlavica (Vizovický děkan), P. Mgr. Kamil Obr (Zlínský děkan),  
P. Mgr. Václav Fojtík (Březnice), P. Josef Brtník SDB (Fryšták), P. Mgr. Jan Mach (Lukov, 
Kašava), P. Mgr. Miroslav Strnad (Malenovice, Lhota), P. Mgr. Michal Šálek (Mysločovice),  
P. Mgr. Emil Matušů SDB, P. ICLic. Mgr. Mariusz Sienkowski Dr. a P. Josef Kuchař 
(Slušovice, Trnava u Zlína), P. Mgr. František Sedláček (Štípa, Hvozdná), P. Mgr. Martin 
Vévoda a P. Mgr. Antonín Ptáček (Velký Ořechov), P. Ing. František Kuběna SI (Všemina),  
P. Mgr. Jan Berka, Mons. Ivan Fišar a P. Mgr. Ondřej Talaš (Zlín sFaJ), P. Mgr. Petr Boštík 
SDB, P. Mgr. Ing. Zdeněk Demel SDB Th.D., P. Ing. Jan Fojtů, P. Mgr. Ing. Radek Filip 
Gottwald a P. Dan Žůrek SDB (Zlín PMPk), P. Mgr. Pavel Martinka (Želechovice, Provodov).  
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