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Diecézní charita Brno

Oblastní charita Hodonín
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Schopnost pečovat o druhé je vlastnost, 

jež životu dává jeho hlubší smysl 

a význam.
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Vážení spolupracovníci,

znovu začínám psát úvodních pár řádků do výroční zprá-

vy. Už zase. A je to dobře, protože v běhu každodenních 

povinností a pracovních záležitostí si ani neuvědomuje-

me, co se kolem nás více či méně významného odehrává. 

Možná je to i tím, že v tomto ději jsme sami účinkujícími 

– herci. O to je obtížnější jakkoliv vykonanou práci hod-

notit. Tak to nechávám na vás…

Každý rok je poznamenán novými službami, vyjímečný-

mi událostmi. Ale co je důležité, tak nezapomínat na ty 

běžné věci, střediska pomoci, která byla zakládána „kdy-

si“ a šlapou perfektně, téměř samostatně. Je to výsledek 

poctivé práce všech zaměstnanců, ale i dobrovolníků, 

kterým tímto upřímně děkuji.

V uplynulém roce se nám podařilo hodně nových věcí. 

Ve spolupráci s Jihomoravských krajem a Městem Slav-

kovem u Brna jsme uskutečnili stavební investici – pře-

stavba přízemní části DPS Slavkov u Brna. Z nevyužité 

bývalé jídelny a skladových prostor vhodnou přestavbou 

vznikly pro nové středisko Denní centrum pro seniory, 

dále prostory pro Charitní poradnu, zázemí pro Ošetřova-

telskou službu a Charitní šatník. Slavnostního otevření se 

dne 8. října 2008 zúčastnil i vedoucí zdravotního odboru 

MUDr. Josef Drbal, ředitel CHČR a DCHB Ing. Mgr. Oldřich 

Haičman, starosta Slavkova u Brna Ing. Ivo Charvát a mís-

tostarosta Slavkova u Brna Ing. Doležel. Všichni se shodli 

na potřebnosti takovéto investice a výborné spolupráci 

všech zúčastněných, díky které se přestavba podařila 

zvládnout ve velmi krátkém čase. 

Nezůstali jsme však pozadu ani ve vybavení dalších stře-

disek. Díky podpoře JMK se uskutečnil nákup dvou osob-

ních automobilů, a to pro střediska pečovatelské služby 

ve Ždánicích a Mutěnicích. 

Hodně sil našich zaměstnanců stál přechod některých 

projektů na nový systém fi nancování (Individuální plán). 

I když termíny pro zpracování žádostí byly velmi krátké, 

tak díky velkému nasazení našich zaměstnanců jsme 

všechno zvládli v naplánovaném čase a už v letošním 

roce máme fi nancovány touto formou čtyři střediska. Zde 

bych chtěl poděkovat DCH Brno za servis a pomoc, které 

se nám od nich dostává. Právě při přípravě žádostí na IP 

jsme si to více jak kdy jindy uvědomovali.

Velkou radost mám i ze založení nové farní charity v Pru-

šánkách. Nadšení a nové nápady, které do charity při-

nášejí noví lidé, nám dává příležitost k novým formám 

pomoci.

Tak vám chci za každou byť sebemenší pomoc či modlitbu 

poděkovat a popřát všem hodně sil, nadšení a odhodlání 

do dalších dnů, které na charitě přináší nové příležitosti.

Václav Salajka

ředitel Oblastní charity Hodonín 
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Charitní ošetřovatelská služba Bučovice a Slavkov u Brna
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Vedoucí projektu: Jitka Chramostová

Kontaktní adresa: ul. Sovětská 912, 685 01 Bučovice

Telefon:  +420 608 709 283 

E-mail: chos.bucovice@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

 Naše ošetřovatelská služba poskytuje zdravotní péči 

od února 2007 v Bučovicích, Slavkově u Brna a přilehlých 

obcích. Hlavní náplní našeho projektu je poskytování 

nepřetržité zdravotní péče v domácím prostředí klientů 

metodou ošetřovatelského procesu. Ošetřujeme klienty 

bez rozdílu věku, vyznání, rasy, sociálního postavení, dle 

zdravotního stavu pacienta.

Cílem služby je podpora, udržení a navrácení zdraví a podí-

lení se na preventivní činnosti onemocnění a komplikací.

 Péče je zajišťována ošetřovatelským týmem - 8 regis-

trovaných všeobecných sester.

Domácí péči indikuje ošetřující lékař, který určí rozsah 

a frekvenci návštěv individuálně dle zdravotního stavu 

pacienta. Správně indikované výkony jsou hrazeny zdra-

votními pojišťovnami na základě uzavřených smluv. Úzce 

spolupracujeme s profesionálním týmem pečovatelek 

Charitní pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna, 

čímž se nám daří zajistit komplexní péči u klientů. 

 V současnosti se nejvíce setkáváme s ošetřováním 

nemocných pacientů, kteří prodělali cévní mozkové pří-

hody, úrazy, nádorová onemocnění a různými onemoc-

něními (DM – cukrovka, ICHS – různé formy ischem. cho-

roby srdeční, nemoci žilní, ad.) 

Poskytujeme: 

• Odběry krve a biologického materiálu, cévkování žen

• Aplikace injekcí, infuzní terapii

• Převazy ran, bércových vředů, dekubitů, využíváme 

vlhké hojení ran

• Péče a výměny permanentních katetrů

• Ošetření stomií

• Nácviky soběstačnosti, edukaci o pohybové aktivitě ke 

zlepšení mobility

• Léčba bolesti

• Komplexní péče o klienty v terminálním stadiu

 

Jako doplňkovou péči nabízíme: vyšetření glykémie glu-

kometrem, orientační vyš.moče, zapůjčování kompen-

začních, rehabilitačních pomůcek, rady v oblasti sociál-

ně-právní nebo kontaktování služeb

 Dobrá spolupráce s praktickými lékaři, odbornými 

lékaři a lékaři v nemocnicích má velký vliv na poskyto-

vání kvalitní a efektivní domácí péče. Jsme rádi, že v naší 

oblasti taková spolupráce existuje a práce sester v domá-

cí péči je vnímána pozitivně. Sestra v domácí péči je více 

na očích veřejnosti, je posuzována, jak se chová, jak jed-

ná, jak vypadá a zejména, co umí. Proto je nutností sester, 

aby se neustále vzdělávaly a zvyšovaly odbornou erudici, 

aby se nebály zasahovat do ošetřovatelského procesu.

Statistika roku 2008 

ošetřeno:  446 klientů

provedeno:  9 587 ošetřovatelských návštěv 

provedeno:  20 821 výkonů

Vedoucí projektu : Jaroslava Dvořáčková

Supervize: Mgr. Hana Čamlíková

Kontaktní adresa: Slavkovská 33, 685 01 Bučovice

Telefon: +420 517 381 056

E-mail: dps.bucovice@caritas.cz

Adresa: Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon: +420 544 221 798

www stránky:  www.hodonin.caritas.cz

 Charitní pečovatelská služba zajišťuje komplexní roz-

sah služeb, důstojné prostředí a zacházení uživatelům, 

kteří se nacházejí v nepříznivé zdravotní nebo sociální 

situaci. Charitní pečovatelská služba se poskytuje seni-

orům, zdravotně postiženým a znevýhodněným obča-

nům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce 

v domácnosti a další životní potřeby nebo ty, kteří pro 

nepříznivý zdravotní stav potřebují zajistit fyzickou a psy-

chickou soběstačnost, ošetření jinou osobou, pokud jim 

potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci.

 Poskytováním ambulantních služeb v zařízení DPS 

v Bučovicích a v DPS ve Slavkově u Brna je podporovat 

rozvoj a zachovat stávající soběstačnost uživatele, obno-

vit nebo zachovat původní styl jeho života při zachování 

maximálního soukromí a svobody. 

 Pečovatelská služba v terénu umožňuje seniorům 

setrvat ve vlastním domácím prostředí a zachovat si tak 

s naší pomocí vlastní životní styl co nejdéle.Tím, že jim 

pomůžeme zvládnout dohodnuté běžné každodenní 

úkony, mohou klidně prožívat své stáří ve svém domově. 

 Odlehčíme tímto rodinám, které se o své blízké,rodiče 

seniory starají. Pečovatelská služba však nemůže nahradit 

rodinu, ústavní péči, ani převzít zodpovědnost za jednání 

a rozhodnutí svého klienta. Zásady chování pracovníka 

peč.služby ke klientovi jsou obsaženy v Etickém kodexu 

- viz. standard č.1.

 Všem uživatelům, kteří se dostali do nepříznivé sociální 

situace a u nichž je snížena schopnost v oblasti osobní 

péče a péče o domácnost nabízíme široký komplex soci-

álních služeb.

•  pomoc při osobní hygieně, pomoc a podporu při podá-

ní jídla a pití

•  dovoz obědů

•  nákupy

•  úklidy domácností

•  doprovod k lékaři

•  praní a žehlení

•  ošetření nohou, rukou

•  masáže

•  půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

•  sociální poradenství

 Poskytování služeb vychází z osobních cílů, potřeb 

a možností uživatelů. S každým uživatelem je uzavřena 

písemná Smlouva o poskytování služeb. Sociální služby 

jsou přizpůsobeny vždy individuálním potřebám uživate-

lů a jejich přáním tak, aby naplňovali jejich cíle. Na zákla-

dě předložených informací o možnostech poskytování 

služby a jejich podmínkách se uživatel zcela dobrovolně 

Charitní pečovatelská služba Bučovice – Slavkov u Brna
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a svobodně rozhoduje. Uživatel má možnost kdykoliv své 

osobní cíle aktualizovat a žádat jiné služby, které jsou mu 

prospěšné. Uživatel má možnost spolupracovat s rodi-

nou i ošetřujícím lékařem, konzultovat rozsah služeb vždy 

svobodně.

Péče je zabezpečována ve všední den 

v Bučovicích v době od 7.30–16.00 hodin 

ve Slavkově a v době od 6.30–15.00 hodin.

 U potřebného klienta provádíme péči v jeho vlastním 

domácím prostředí účelně, humánně a efektivně. Smlou-

vě o poskytování služeb předchází dohoda mezi obča-

nem a poskytovatelem služeb o rozsahu prováděných 

úkonů. Jedná se o pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při hygieně, poskytnutí 

stravy nebo pomoc při jejím zajištění, zajištění chodu 

domácnosti a zprostředkování kontaktu se společen-

ským prostředím. Péče je zajišťována v rozsahu Zákona 

o sociálních službách 108/2006 Sb., platné k 1. 1. 2007. 

Služby si hradí uživatelé dle vyhlášky. 

 Uživatelům je dále nabízena možnost zapůjčení zdra-

votnických a kompenzačních pomůcek jako jsou např. 

postele, invalidní vozíky, toaletní židle, chodítka.

Počet klientů k 31. 12. 2008: 324

Z toho muži 68

ženy 256

Počet pracovníků 11

Charitní pečovatelská služba Mutěnice – Dolní Bojanovice

Vedoucí projektu:  Jiřina Záleská

Supervize:  Mgr. Hana Čamlíková

Kontaktní adresa:  Květná 379, 696 11 Mutěnice

Telefon:  +420 518 370 388

E-mail:  dps.mutenice@caritas.cz

www stránky:  www.hodonin.caritas.cz

 

Provozní doba pracoviště Mutěnice

Pracovní dny: 7.00–15.30 hod. 

Provozní doba pracoviště Dolní Bojanovice

Pracovní dny: 7.30–16.00 hod.

Provozní doba pracoviště Čejkovice

Pracovní dny: 8.00–14.00 hod.

Poslání:

Pomáhat seniorům a zdravotně postiženým překonávat 

obtížné situace, které vznikají v důsledku pokročilého 

věku, nemocí nebo ztrátou blízkého člověka.

Defi nice služby:

 Charitní pečovatelská služba Mutěnice je ambulantní 

a terénní služba, poskytovaná osobám, které potřebují 

pomoc druhé osoby při zvládání každodenních činností, 

vlastní sebeobsluze, zajištění chodu a údržbě domácnos-

ti apod.. Snažíme se umožnit našim uživatelům setrvat co 

nejdéle v jejich přirozeném prostředí, zachovat si způsob 

života a udržovat kontakty s rodinou a přáteli, hlavně 

posilovat jejich samostatnost a sebedůvěru.

Služby jsou poskytovány v pracovní dny od pondělí do 

pátku na všech střediscích Charitní pečovatelské služby 

Mutěnice.

 Nabídka služeb je rozšířena o zapůjčování kompenzač-

ních pomůcek.

 Snažíme se také o uspokojení psychických potřeb seni-

orů, zejména pocit sounáležitosti, potřebnosti, zázemí 

a jistoty. 

 Organizujeme setkávání uživatelů z jiných zařízení, 

vystoupení dětí z mateřské školy, výrobu dekoračních 

předmětů např. adventní věnce nebo pečení koláčků, 

a jiné.

 Naše služba je řádně registrována v celostátním regist-

ru sociálních služeb. 

 Kvalifi kované pečovatelky poskytují služby dle „Stan-

dardů kvality sociálních služeb“, což jsou pravidla a měři-

telná kriteria, podle kterých služba pracuje, aby byla zajiš-

těna kvalita a profesionalizace nabízených služeb.

Cílová skupina:

 Senioři a zdravotně postižení, u nichž došlo ke snížení 

soběstačnosti v základních životních dovednostech, a to 

z důvodu úbytku fyzických i mentálních schopností, one-

mocnění, osamění, zdravotního postižení apod..

Cíl projektu:

Cílem pečovatelské služby je doplnit péči o uživatele tak, 

aby si zachoval co nejvyšší míru samostatnosti a zůstal co 

nejdéle v přirozeném domácím prostředí.
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Domovinka – charitní pečovatelská služba Šardice

Vedoucí projektu:  Helena Štoksová

Supervize: Mgr. Pavel Koutník  

Kontaktní adresa:  Šardice 613, 696 13

Telefon:  +420 518 624 638

E-mail:  domovinka.sardice@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Provozní doba:

Pondělí – pátek   7.30–16.00 hod.

Přes víkend v nutných případech mohou uživatelé zavo-

lat pečovatelce na mobil

Místní dostupnost:

Obce – Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín

Kapacita:

4-75 uživatelů, počet závisí na rozsahu a náročnosti 

poskytované služby u jednotlivých uživatelů

Poslání:

 Posláním Domovinky – charitní pečovatelské služby 

Šardice je, aby senioři a lidé se ztrátou soběstačnosti 

zůstali součástí přirozeného místního společenství, moh-

li žít běžným způsobem života a rozhodovat o tom, kdo 

jim v nepříznivé situaci pomůže. Pečovatelskou službu 

mohou využít lidé formou terénní i ambulantní.

 Principy poskytování sociálních služeb:

Uživatelé našich služeb nejsou povinni služby využívat 

všechny, nebo využívat maximum nabízených služeb, žijí 

svým způsobem života a sami se rozhodují, co je pro ně 

důležité. 

 Personál si je vědom své povinnosti respektovat vůli, 

důstojnost, soukromí a další práva z listiny lidských práv 

a svobod.. 

 Služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality 

sociálních služeb

Poskytované služby:

 Charitní pečovatelská služba Šardice poskytuje služby 

dle zákona o sociálních službách č. 108/ 2006 Sb. a vyhláš-

kou č. 505 a jejími novelami.

• dovážka obědů

• pomoc při chystání jídla a pití

• nákupy

• pochůzky – lékař, lékárna, úřady

• úklid domácnosti, velký úklid

• pomoc při osobní hygieně v domácnosti

• pomoc při osobní hygieně na Domovince, celková kou-

pel

• dohled nad nemocným

• doprovod a odvoz k lékaři, na úřady

• ošetření nohou – pedikúra

• masáže

• parafínové zábaly na ruce

• praní a žehlení prádla

• měření krevního tlaku a glykémie

• základní sociální poradenství

• aktivizační a kulturní programy pro seniory

• půjčovna kompenzačních pomůcek

Cíle:

• Umožnit seniorům a lidem v nepříznivé sociální situ-

aci co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, 

tím také pomoci rodinám těchto lidí v čase, kdy jsou 

v zaměstnání a nemá se o ně kdo starat.

• Podporovat uživatelovy snahy a aktivity, které není 

schopen zvládnout, vést ho k udržení soběstačnosti 

a sebeobsluhy, podporovat ho v kontaktu s rodinou, 

obcí i s okolním světem a udržovat fungující vztahy.

• Naplňovat individuální potřeby uživatelů služeb, 

nechat je samotné se rozhodnout do jaké míry pomoc 

potřebují.

• Vytvářet podmínky, kde mohou uživatelé uplatňovat 

svou vůli, jednat na základě vlastního rozhodnutí, tím-

to jim chceme zachovat jejich důstojnost.

• Rozšiřovat terénní pečovatelskou službu do malých 

vesnic, kde žijí převážně senioři.

 

Cílová skupina:

 Poskytujeme služby seniorům a zdravotně postiženým 

lidem, kteří pro svůj věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, 

chronickou chorobu, zdravotní postižení a neschopnost 

zabezpečit a uspokojit své životní potřeby jsou ohroženi 

sociálním vyloučením. K tomu, aby zůstali co nejdéle sou-

částí obce, kde se narodili, potřebují podporu.

Statistika r. 2008

Počet klientů využívající terénní službu pravidelně: 69

Počet klientů využívající ambulantní služby nepravidel-

ně: 344

Přepočtený počet pracovníků na úvazky v přímé péči: 

3,2
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Charitní pečovatelská služba Ratíškovice

Vedoucí projektu:  Eva Frýdková, DiS.

Supervize: Ing. Pavel Koutník

Kontaktní adresa:  Dubňanská 1301, 696 02 Ratíškovice

Telefon: +420 518 368 223

E-mail:  dps.ratiskovice@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Posláním Charitní pečovatelské služby Ratíškovice je 

sociální pomoc občanům v obci Ratíškovice, kteří ne-

jsou schopni postarat se o sebe a svou domácnost, a to 

z důvodu stáří nebo zdravotního stavu. Nabízíme kom-

plex pečovatelských služeb tak, aby mohl být zachován 

běžný způsob jejich života a mohli žít ve svém přiroze-

ném prostředí, s pomocí pečovatelky využívat své vlastní 

zdroje, zůstat v kontaktu se svou rodinou a přáteli. 

Provozní doba: 

pondělí – pátek  7.00–15.30 hodin

Cíle služby:

• pomoc a podpora uživatele při péči o sebe a svou 

domácnost, tím umožnit uživatelům, co nejdéle setrvat 

v domácím rodinném prostředí

• podpora při udržování samostatnosti a vlastních 

dovedností uživatele

• zabránit sociálnímu vyloučení osob – podporou jejich 

vlastních aktivit

• podpora kontaktů uživatele se společenským prostře-

dím rodiny, přátel, obce

• podpora uživatele v soběstačnosti a tím bránit jeho pří-

lišné závislosti na poskytovaných službách

• podpora při získávání návazných služeb 

Cílová skupina:

Naše služba je určena občanům obce Ratíškovice: 

• seniorům starším 60 let , kteří potřebují pomoc druhé 

osoby z důvodu snížené soběstačnosti

• pokud je snížena soběstačnost u osoby mladší a je 

v možnostech zařízení pomoc zabezpečit, služba je 

poskytována také

SLOŽENÍ KOMPLEXU SLUŽEB

Pečovatelské služby

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití

• pomoc při oblékání a svlékání

• pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmí-

nek pro osobní hygienu

• pomoc při úkonech osobní hygieny 

• pomoc při základní péči o vlasy 

• pomoc při základní péči o ruce

• pomoc při základní péči o nohy a nehty

• pomoc při použití WC

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

• dovoz nebo donáška jídla

• pomoc při přípravě jídla a pití

• příprava a podání jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti

• běžný úklid a údržba domácnosti

• údržba domácích spotřebičů

• pomoc při zajištění velkého úklidu

• běžné nákupy 

• pochůzky ( lékař, lékárna, pošta apod.)

• praní a žehlení prádla

• zprostředkování kontaktu se společenským prostře-

dím

• doprovod dospělých k lékaři

Další – fakultativní služby

• půjčování kompenzačních pomůcek ( elektrické polo-

hovací postele, invalidní vozíky, chodítka)

• pedikúra

• masáže

• parafínové zábaly rukou

• měření krevního tlaku

• úprava vlasů – foukání, natočení

• doprovod na vycházku

• dohled nad užíváním léků

• dohled nad dospělým občanem

• a jiné dle potřeb uživatelů a možností služby

ROK 2008:

Počet uživatelů: 206

Počet úkonů: 10 903
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Charitní pečovatelská služba Ždánice

Vedoucí projektu: Pavla Lužová

Supervizor projektu: Bc. Ilona Holečková

Kontaktní adresa:  Zámecká 848, 696 32 Ždánice

Telefon: +420 518 633 817

E-mail: dps.zdanice@caritas.cz

www stránky www.hodonin.caritas.cz

Od roku 1.1. 2 006 je provozovatelem pečovatelské služ-

by Diecézní charita Brno - Oblastní charita Hodonín.

Základnou pečovatelské služby je Dům pečovatelské 

služby ve Ždánicích.

Posláním naší pečovatelské služby je podporovat obča-

ny v běžném způsobu života tak, aby mohli co nejdéle 

zůstat v přirozeném domácím prostředí. Pomáhat těm, 

kteří pro svůj věk nebo zdravotní stav nejsou schopni 

se sami o sebe a svou domácnost postarat, motivovat je 

k využití vlastních sil a schopností.

Cíle:

• Podpora, udržování a nácvik dovedností potřebných 

k samostatnému životu a sebeobsluze, v případě potře-

by udržování nebo obnova hygienických návyků.

• Obnovovat informace týkající se běžného i společen-

ského života a podpora přirozené orientace ve společ-

nosti.

• Podpora přirozených rodinných a společenských va-

zeb, spolupráce s rodinou a blízkými uživateli.

• Podpora při získávání návazných služeb dle potřeby 

uživatelů.

Cílová skupina:

Naše služba je určena obyvatelům města Ždánice, obcí 

Archlebov, Dambořice, Dražůvky a Lovčice:

• seniorům starším 60 let , kteří mají sníženou soběstač-

nost a potřebují pomoc jiné osoby.

• pokud je snížena soběstačnost u osoby mladší a je 

v možnostech zařízení pomoc zabezpečit, služba se 

poskytne.

Pečovatelská služba si vyhrazuje právo neposkytnou služ-

bu osobám agresivním, dále lidem, kteří svým jednáním 

ohrožují na zdraví a majetku přímo sebe nebo své oko-

lí, lidem, kteří vážně porušují pravidla slušného chování, 

zákonné normy a projevují hrubou neúctu k personálu 

poskytujícímu mu péči a dále i těm, kteří odmítají fi nanč-

ní plnění související s pobíráním těchto služeb.

Sociální služby neposkytujeme rovněž osobám vyžadu-

jícím speciální komunikační postupy a metody, osobám 

jejichž celkový stav vyžaduje nepřetržitou péči, pokud 

nepožadují jen časově limitovanou část péče.

Pečovatelská služba se poskytuje 

v pracovní dny od 7.15 do 15.45 hodin.

Archlebov v pracovní dny:  7.00–15.30

Dambořice v pracovní dny:  7.00–10.00 14.30–15.30

Denní kapacita naší služby je 6 – 65 uživatelů.

Počet uživatelů je závislý na náročnosti jejich požadavků.

Služba se poskytuje na základě smlouvy s uživatelem. 

Uživatel může kdykoliv službu ukončit bez udání důvo-

dů, může měnit požadavky na rozsah úkonů (v rámci 

možností našeho zařízení) tak, aby vyhovoval jeho potře-

bám. 

 

Nabídka služeb:

Službu poskytujeme v rozsahu stanoveném vyhláškou :

pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu

• pomoc a podpora při podávání jídla a pití   

• pomoc při oblékání a svlékání

• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při osobní hygieně 

nebo poskytnutí podmínek

• pomoc při úkonech osobní hygieny 

• pomoc při základní péči o vlasy a nehty

• pomoc při použití WC

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

• dovoz nebo donáška jídla

• pomoc při přípravě jídla a pití

• příprava a podání jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti

• běžný úklid a údržba domácnosti

• údržba domácích spotřebičů

• pomoc při zajištění velkého úklidu

• nákupy a pochůzky

• praní a žehlení ložního prádla

• praní a žehlení osobního prádla

 zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím

• doprovod dospělých

Další poskytovanou službou jsou masáže, nejčastěji 

zaměřené na odstraňování bolestivých důsledků špatné-

ho sklonu a přetížení krční páteře.

Společenské aktivity :

Usilujeme o vytvoření prostředí důvěry a dobrých mezi-

lidských vztahů a lidské sounáležitosti. Jsme si vědomi, 

že s přibývajícím věkem a omezenou možností pohybu 

v běžné společnosti ubývá kontaktů a informací z běžné-

ho života. Snažíme se tyto informace a kontakty udržo-

vat a doplňovat. Do DPS chodí v době svátků přát děti 

z mateřské školy i ZUŠ. Občas se senioři sejdou při uspo-

řádané společenské akci (např. vystoupení pozvaného 

souboru). 
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Centrum denních služeb Slavkov u Brna

Vedoucí projektu: Jaroslava Dvořáčková

Kontaktní adresa: Polní 1444, 684 01  Slavkov u Brna

Telefon: +420 544 212 021

E-mail: cds.slavkov@caritas.cz

www stránky www.hodonin.caritas.cz

Pondělí -pátek 6.30 – 17.00 hod.

Poslání

Posláním Centra denních služeb ve Slavkově u Brna 

je nabízet podporu a pomoc seniorům a zdravotně 

postiženým osobám, které v důsledku stáří, nebo zdra-

votního postižení nejsou schopni plnohodnotně po celý 

den žít ve svém přirozeném domácím prostředí a jsou 

odkázání na pomoc jiné osoby, nebo instituce. 

Cíle

Obecným cílem Centra denních služeb je pracovat 

s uživateli sociální služby tak, aby byli v rámci svých mož-

ností a zdravotního stavu schopni co nejlépe žít ve svém 

přirozeném prostředí.

Dílčí cíle jsou:

• Podpora v zachování důstojného a plnohodnotného 

života uživatele.

• Respektování individuality uživatele.

• Podpora kvalitních mezilidských vztahů.

• Vytvoření bezpečného prostředí pro profesionální čin-

nost

• Uspokojování fyziologických a duševních potřeb uživa-

telů.

Potřebujete pomoci, podpořit v zachování plnohodnot-

ného života?

Pro koho tu jsme?

Cílová skupina  jsou senioři a zdravotně znevýhodnění 

občané se sníženou soběstačností v základních životních 

dovednostech, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí ve 

věku od 27 let. 

Kapacita je 15 uživatelů.

Služba poskytuje uživatelům možnost plnohodnotného 

a pokojného života. Podporuje je, aby mohli setrvat co 

možná nejdéle ve svém přirozeném rodinném prostředí.

Při poskytování individuálních služeb nabízíme tyto 

činnosti:

• zapojení do zvládání běžných činností (vaření, péče 

o vlastní osobu)

• Canisterapie (kontakt se psy)

• Ergoterapie (cvičení hybnosti)

• Vzpomínková terapie (cvičení paměti)

Zásady poskytování služby:

• Dodržování lidských práv a základních svobod.

• Zachovávání lidské důstojnosti, partnerství uživatele 

a zaměstnance.

• Podpora uživatele v soběstačnosti a v zachovaných 

kompetencích.

• Přizpůsobení poskytovaných služeb aktuálním indivi-

duálním potřebám a situaci uživatele.

• Podpora uživatele v samostatném rozhodování a v prá-

vu na přiměřené riziko.

• Respektování soukromí uživatele a zachování mlčenli-

vosti, zachování důvěry.

• Kladení důrazu na odbornou způsobilost zaměstnan-

ců a profesionální odpovědnost, včetně závazku celo-

životního vzdělávání.

• Zachovávání rovnocennosti a spravedlivého přístupu 

k uživatelům.

Principy poskytované služby

Snahou je poskytovat službu na základě odbornosti 

a individuálního přístupu a individuálních potřeb klientů 

v souladu s dodržováním jejich   práv. 

 Uživatelé služeb žijí svým  přirozeným způsobem živo-

ta, sami si rozhodují, které služby jsou pro ně důležité. 

Základním postojem pracovníků při jednání s uživateli 

služeb je partnerský respekt a úcta. 

 Pracujeme s uživateli na základě dohodnutých smluv, 

individuálních plánů, jejich aktuálních potřeb a přání.

Pracovníci CHPS ovládají způsoby komunikace s okru-

hem osob, kterým je služba určena. U každého uživate-

le bezpečně rozpoznávají a respektují jeho informovaný 

souhlas a nesouhlas.

 Personál si je vědom své povinnosti respektovat vůli, 

důstojnost, soukromí a další práva uživatelů služeb. Jed-

ná s uživatelem s respektem a úctou. 

Pracoviště se nachází v Domě s pečovatelskou službou, 

vstup do poradny je z čelní strany budovy a je bezbarié-

rový. Před budovou je parkoviště. 

V případě potřeby je možno zajistit svoz a odvoz 

uživatele Centra denních služeb.
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Kontaktní centrum pro drogové závislosti Hodonín 

Vedoucí projektu: Bc. Ilona Holečková

Garant projektu: Mgr. Lubomír Pelech

Supervizor projektu: JUDr. Marta Šosová

Kontaktní adresa: Pančava 56, 695 01 Hodonín

Telefon:  +420 518 343 842

E-mail:  k-centrum.hodonin@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Posláním Kontaktního centra pro drogové závislosti 

v Hodoníně je pomáhat potřebným, kteří se ocitli v nou-

zi pro závislost na návykových látkách a pomoci jim pře-

konat jejich tíživou sociální situaci, která ohrožuje jak je 

samotné, jejich důstojnost, zdraví, rozvoj osobnosti, pocit 

bezpečí, tak i celou společnost. Tato pomoc je poskyto-

vána na základě respektování jejich aktuálních potřeb 

a směřuje ke zkvalitnění jejich života. K-centrum je mís-

tem, kde mohou uspokojit své základní osobní i spole-

čenské potřeby, jako je právo na respekt a úctu, získat 

podporu a informace pro řešení své situace, informace 

o zdravotních rizicích spojených s jejich způsobem života 

a rady jak jim předcházet.

Otevírací doba

Kontaktní a poradenské služby

Po 10.00–12.00 hod. 13.00–17.00 hod.

St 10.00–12.00 hod. 13.00–17.00 hod.

Pá 10.00–12.00 hod.

Poradenství: podle individuální domluvy

Výměny na K-centru:

pondělí až pátek 9.00–17.00 hod. 

v době nemoci či dovolené v terénním programu

Terénní program

Út 9.00–12.00 Hodonín 13.00–17.00 Rohatec, Hodonín

Čt 9.00–12.00 Hodonín 13.00–17.00 Prušánky, Hodonín

Pá 13.00–17.00 Dubňany, Hodonín

Po dohodě jezdíme také do obcí Moravská Nová Ves, 

Mutěnice, Dolní Bojanovice, Mikulčice, Lužice, Strážnice 

a dalších obcí v okolí Hodonína.

Výměna v terénu možná 

i po domluvě na tel.: 731 428 359

Cíle služby:

• navazovat a udržovat kontakt se skrytou populací 

uživatelů drog

• předcházet vážnému či trvalému zdravotnímu a sociál-

nímu poškození, které s užíváním drog souvisí

• motivovat uživatele drog ke změně životního stylu 

směrem k méně rizikovému chování až abstinenci

Cílová skupina:

 Primární cílovou skupinou jsou závislí uživatelé nele-

gálních nealkoholových omamných a psychotropních 

látek ve věku od 15 let, především uživatelé pervitinu, 



18 19V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 8 V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 8

marihuany, syntetických drog, často tyto látky kombinu-

jící (alkohol není primární drogou, ale mnohdy je drogou 

sekundární), dále pak závislí uživatelé legálních drog, t. j. 

těkavých látek a alkoholu.

 Sekundární cílovou skupinou jsou osoby z přirozeného 

sociálního okolí uživatelů drog (rodinní příslušníci a part-

neři apod.), které jsou užíváním drog také v jistém smyslu 

zasaženi.

Principy poskytování služby:

• důsledné respektování volby klienta. Vychází se z před-

pokladu, že ať už se klient rozhodne pro abstinenci či pro 

život s drogou, vždy je možné nabídnout mu odpovídají-

cí péči a pomoc

• nízkoprahový přístup. Klient může přijít kdykoliv 

během otvírací doby, bez předchozího objednání

• anonymní kontakt

Základní poskytované služby:

• zprostředkování kontaktu se společenským prostře-

dím

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí

• sociálně terapeutické činnosti podporujících sociální 

začleňování uživatelů služby poskytování informa-

cí o rizicích, spojených s užíváním návykových nebo 

omamných a psychotropních látek a jejich snižování 

prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod 

(Harm Reduction)

Další poskytované služby:

• terénní práce (sběr infekčního materiálu, depistáž, 

navazování kontaktů, poskytování přímé sociální 

pomoci, napojování klientů na jiné specializované služ-

by)

• výměnný program zdravotního materiálu

• těhotenské a drogové testy, testy na žloutenky a HIV

• krizová intervence

• zprostředkování dlouhodobé léčby závislosti v PL nebo 

TK

• pomoc při realizaci dlouhodobé léčby závislosti - deto-

xifi kace, doprovod a doprava do PL či TK

• poradenství pro rodiče

• šíření informací k veřejnosti

Výkony za rok 2008

Počet klientů: 294

Počet kontaktů: 3.902

Počet výměn: 927

Počet vydaných injekčních setů: 18.485 ks

Hygienický servis: 780

Potravinový servis: 1407

Počet pracovníků: 4,0 úvazků do 31.7. 2008,  

  od 1.8. 2008 3,0 úvazků.

Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín

Vedoucí projektu:  Mgr. Martina Vrbová

Supervize:  JUDr. Marta Šosová

Kontaktní adresa:  Sacharovova 39, 695 01  Hodonín

Telefon:  +420 518 340 472

E-mail:  dc.hodonin@caritas.cz 

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Poslání

 Sociální pomoc lidem bez přístřeší směřující k předchá-

zení sociálnímu vyloučení, k podpoře uživatele, k jeho 

sociálnímu začleňování a zachování lidské důstojnosti.

 Noclehárna je registrovanou sociální službou dle § 63 

zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – jedná se o níz-

koprahové zařízení poskytující ambulantní služby osobám 

bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zaří-

zení a přenocování. Cílem noclehárny je pomoci lidem 

bez přístřeší při zajištění jejich základních lidských potřeb 

– především bezpečí, tepla, tělesné očisty a spánku. 

 Služby nízkoprahového denního centra a noclehárny 

mohou využít osoby starší 18 let, také cizinci a etnické 

menšiny.

Provozní doba

Provozní doba noclehárny je každý den od 19.30 do 8.00 

hodin.

 Cílem je poskytnout komplex kvalitních služeb sociální 

intervence pro populaci, která si z důvodu svého sociálního 

znevýhodnění jinak nemůže zajistit řešení své obtížné  situ-

ace a případná jiná pomoc je pro ni nedostupná. Usilujeme 

o to, aby naše služby byly dostupné, nízkoprahové a pokud 

možno co nejkomplexnější, přátelské k uživatelům.

Cíle poskytovaných služeb:

• zabezpečení základních lidských potřeb – hygiena, jíd-

lo, spánek, teplo, bezpečí, zázemí 

• snížení zdravotních rizik, která přináší způsob jejich 

života

• vedení uživatele k soběstačnosti

• vzbuzení zájmu v uživateli o aktivní spolupráci při řeše-

ní jeho stávající situace

Poskytované služby:

V rámci projektu jsou poskytovány tyto služby:

• poskytnutí přenocování na noclehárně 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu: sprcha, holení, praní prádla

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - 

polévka a pečivo, káva, čaj, možnost ohřevu jídla v mik-

rovlnné troubě a možnost zapůjčení vařiče pro přípra-

vu vlastního jídla

• materiální pomoc – poskytnutí ošacení z charitního 

šatníku

• možnost odpočinku ve společenské místnosti

• poskytnutí zázemí

• zprostředkování navazujících služeb

Statistika roku 2008

Počet klientů na noclehárně: 126

Počet poskytnutých noclehů: 5 540

Počet poskytnutých služeb: 7 855

Kapacita noclehárny: 21 lůžek pro muže, 6 lůžek pro ženy

Počet pracovníků: 3
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Nízkoprahové denní centrum Hodonín

Vedoucí projektu:  Mgr. Martina Vrbová

Supervize:  JUDr. Marta Šosová

Kontaktní adresa:  Sacharovova 39, 695 01  Hodonín

Telefon:  +420 518 340 472

E-mail:  dc.hodonin@caritas.cz 

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Poslání

 Sociální pomoc lidem bez přístřeší směřující k předchá-

zení sociálnímu vyloučení, k podpoře uživatele, k jeho 

sociálnímu začleňování a zachování lidské důstojnosti.

 Nízkoprahové denní centrum je registrovanou sociální 

službou dle § 61 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

– jedná se o nízkoprahové zařízení poskytující ambulant-

ní i terénní služby osobám bez přístřeší. Účelem denního 

centra je poskytnout základní sociální pomoc a služby 

lidem v nepříznivé sociální situaci. Do cílové skupiny patří 

kromě osob bez přístřeší také osoby bez rodinného záze-

mí a osoby žijící v bytových podmínkách ohrožujících 

zdraví nebo život.

Služby nízkoprahového denního centra mohou využít 

osoby starší 18 let, také cizinci a etnické menšiny.

Provozní doba

Denní centrum je otevřeno v pracovní dny od 7.00 do 

15.30 hodin. 

 Cílem je poskytnout komplex kvalitních služeb sociální 

intervence pro populaci, která si z důvodu svého sociální-

ho znevýhodnění jinak nemůže zajistit řešení své obtížné  

situace a případná jiná pomoc je pro ni nedostupná. Usi-

lujeme o to, aby naše služby byly dostupné, nízkopraho-

vé a pokud možno co nejkomplexnější, přátelské k uživa-

telům.

Cíle poskytovaných služeb:

• zabezpečení základních lidských potřeb – hygiena, jíd-

lo, spánek, teplo, bezpečí, zázemí. 

• snížení zdravotních rizik, která přináší způsob jejich 

života

• vyřešení či alespoň zlepšení stávající situace uživatele, 

např. nalezení ubytování a zaměstnání, vyřízení dokla-

dů, dávek sociální péče

• vzbuzení zájmu v uživateli o aktivní spolupráci při řeše-

ní jeho stávající situace

• resocializace – opětné začlenění do společnosti,  opět-

né navázání dřívějších kontaktů v přirozeném prostře-

dí

• zachování podmínek důstojného života

• pomoc a spolupráce v přirozených sociálních sys-

témech jako je rodina, sousedé, obec atd., přispívat 

k usnadnění komunikace, pomoci rozvoji solidarity 

v rámci komunity

• vedení uživatele k soběstačnosti

Poskytované služby:

V rámci projektu jsou poskytovány tyto služby:

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 

pro osobní hygienu: sprcha, holení, praní prádla.

• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy - 

polévka a pečivo, káva, čaj, možnost ohřevu jídla v mik-

rovlnné troubě a možnost zapůjčení vařiče pro přípra-

vu vlastního jídla

• materiální pomoc – poskytnutí ošacení z charitního 

šatníku

• možnost odpočinku ve společenské místnosti

• poskytnutí zázemí

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí – pomoc při vyřizová-

ní běžných záležitostí a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob

• sociální poradenství a informační služba – např. poskyt-

nutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální 

situace prostřednictvím sociální služby, poskytnutí 

informace o základních právech a povinnostech osoby 

v souvislosti s poskytováním sociálních služeb aj.

• zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím

• individuální sociální práce – pokud má klient zájem, je 

mu vytvořen individuální plán, který efektivněji napo-

máhá k dosažení změny v životní situaci klienta, která 

je vnímána jako neuspokojivá, nepříjemná či krizová

• krizová intervence – obsahem této služby je poskytnu-

tí první pomoci člověku, který se ocitl v akutní krizové 

situaci. V takovém případě jsou podniknuty potřebné 

kroky k ošetření akutního krizového stavu klienta, ke 

zmírnění počátečního šoku – zajištění tepla, tekutin, 

základního jídla. Poté je klientovi zajištěna následná 

péče v zařízení či u odborníka dle potřeby a stavu kli-

enta

• terénní sociální práce – v rámci terénní sociální práce 

jsou vyhledávány osoby bez přístřeší v jejich přiro-

zeném prostředí s cílem minimalizovat rizika jejich 

způsobu života. Podle potřeby je jim přímo v terénu 

poskytnuto sociální poradenství nebo pomoc při pro-

sazování práv a zájmů, mohou dostat instantní polévku 

nebo čaj. Dále jsou mapována místa, kde by se osoby 

bez přístřeší mohly zdržovat

• zprostředkování navazujících služeb

Aktivity

V roce 2008 uživatelé pokračovali ve výuce práce na PC, 

během celého roku pomáhali při materiálních sbírkách 

do vagónu, roznášeli informační letáky, podíleli se na 

údržbě okolí denního centra. 

Na vánoční svátky se uživatelé aktivně zapojili do výzdoby 

společenské místnosti a na   Štědrý den jsme pro ně při-

pravili slavnostní večeři spolu s vánočním programem.

Statistika roku 2008

Počet klientů na denním centru: 154

Počet návštěv na denním centru: 4 428 

Počet služeb na denním centru: 11 257

Kapacita denního centra: 16 lidí denně

Počet pracovníků: 3
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Mateřství znamená 

být dětem kdykoliv k dispozici, 

a to bez ohledu na to, jak jsou staré 

a co vlastně potřebují.
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Domov pro matky s dětmi Hodonín

Vedoucí projektu:  Jana Stehlíková

Supervize:  Mgr. Věra Veselá

Kontaktní adresa:  tř. Dukelských hrdinů 1715/57

 695 01 Hodonín

Telefon:  +420 518 321 497

E-mail:  dmt.hodonin @caritas.cz

www stránky:  www.hodonin.caritas.cz

Základní informace 

• Zařízení azylového typu s nepřetržitým provozem (zák. 

108/2006 Sb.)

• Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (zák. 

359/1999 Sb.)

•  Krizová lůžka a pomoc pro děti v krizi

 Domov pro matky s dětmi Hodonín je azylové zařízení, 

které poskytuje sociální služby v souladu se zák. 108/2006 

Sb. AD, má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 

dětí, poskytuje okamžitou pomoc a krizová lůžka pro 

děti, které se ocitají v krizových situacích (zák. 359/1999 

Sb.)

Poslání

 Posláním Domova pro matky s dětmi v Hodoníně je 

poskytnutí dočasného ubytování a sociálních služeb 

těhotným ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v kri-

zových a jinak nepříznivých životních situacích spojených 

se ztrátou bydlení. Snahou je pomoci matce k samostat-

nému způsobu života a zodpovědné péči o děti, začlenit 

ji plně do společnosti. Ubytování je přednostně umožně-

no klientkám z regionu Hodonín a Jihomoravského kraje. 

Služby jsou poskytovány na základě hodnot vědomí lid-

ské důstojnosti.

Cíle služby: 

• poskytnutí ubytování, bezpečného prostředí a podpo-

ry pro vyřešení nepříznivé situace

• stabilizace psychického stavu a zajištění psychické rov-

nováhy

• vedení k samostatnému způsobu života a péči o dítě

• zvládání základních dovedností pro vedení domácnosti

• podpora při začlenění do společnosti 

• komplexnost řešení každého případu podle individuál-

ních potřeb

Cílová skupina: 

• osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spoje-

né se ztrátou bydlení 

• matky s dětmi do 18-ti let, těhotné ženy

• ženy ohrožené týráním, domácím násilím, zneužíváním 

a prostitucí

• oběti obchodu s lidmi

POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 

• azylové ubytování

• základní sociální poradenství

• krizová pomoc (ubytování na omezenou dobu, 

potravinová a materiální výpomoc)
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Charitní poradna Bučovice - Slavkov u Brna

Vedoucí projektu:  Oldřiška Machalová

Supervize:  Mgr. Pavel Koutník

Kontaktní adresa:  pracoviště Bučovice 

 Zámecká 550, 685 01 Bučovice

Telefon:  +420 517 380 451

E-mail:  poradna.bucovice@caritas.cz

Kontaktní adresa:  pracoviště Slavkov u Brna

 Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon:  +420 544 212 021

E-mail: poradna.slavkov@caritas.cz

www stránky:  www.hodonin.caritas.cz

Provozní doba poradny: 

Pondělí, středa  8.00–17.00 hod.

Úterý,čtvrtek (mimo Slavkov)  8.00–16.00 hod.

Pátek (mimo Slavkov)  8.00–14.00 hod.

Pro opravdu naléhavé případy je denně poradna na 

mobilu 737 234 086, a to v době od 16.00 do 18.00 hod.

Poslání:

 Poradna poskytuje především poradenskou činnost 

pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které se na porad-

nu obrátí s žádostí o radu a informaci v oblastech sociál-

ních systémů, právního poradenství v oblasti občanské, 

rodinné, majetkové, bydlení, mezilidských vztahů, lid-

ských práv a zaměstnání.

 Charitní poradna v Bučovicích, místních částech a při-

družených obcích pracuje již od roku 2001.

Od 1.10.2008 rozšířila svoji činnost na oblast Slavkovska, 

tj.město Slavkov u Brna a jeho přidružené obce.

 Rozšíření činnosti poradny na oblast Slavkova si vyžáda-

lo i změnu názvu poradny v registraci sociálních služeb 

a také v rámci sjednocení názvu poraden u Oblastní cha-

rity Hodonín k 1.10.2008 na Charitní poradna Bučovice 

a Slavkov u Brna.

 V objektu domu s pečovatelskou službou ve Slavko-

vě na ulici Polní 1444 v rámci poskytování komplexních 

služeb Oblastní charitou Hodonín byla zřízena také kan-

celář Charitní poradny . Odborné sociální poradenství je 

poskytováno klientům 2x týdně tj. pondělí a středa od 

8 do 17 hodin.

Způsoby poskytování služeb:

služby jsou poskytovány formou osobní, telefonické či 

internetové konzultace, dále zprostředkováním navazu-

jících služeb /lékař, advokát, notářka, manželská a před-

manželská poradna, pracovní úřad, sociální úřad atd/.

Zásady poskytování odborného 

sociálního poradenství:

• bezplatnost služby pro klienty

Poskytované činnosti: 

• pomoc při přípravě stravy a chodu domácnosti

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů

• potravinová a materiální výpomoc (charitní šatník)

• resocializační a výchovný program

• zprostředkování sociálně-terapeutické činnosti, indivi-

duální i skupinové terapie

• zprostředkování právního poradenství

Kapacita AD: 5 bytů, 1 krizová jednotka (KJ)

Počet ubytovaných v bytech: 8 + 10 dětí

Počet ubytovaných na KJ: 13 + 11 dětí 

Počet kontaktů: 201

Počet intervencí: 160

Děti vyžadující okamžitou pomoc:  7

Aktivity: 

• besedy, přednášky, resocializační a výchovné progra-

my, dramaterapie, muzikoterapie 

• účast na prodejních a výstavních akcích 

• zapojení do komunitního plánování města

Sponzoři a dárci, kterým tímto děkujeme: 

MPSV, JMK, Městský úřad Hodonín, Město Bzenec, Nada-

ce Zdraví pro Moravu, Nadační fond JT, CC Systems a.s. 

Hodonín, VALTECH TORS a.s. Hodonín, JIPO Hodonín, 

The Candy Plus Sweet Faktory s.r.o Rohatec, Kihkupectví 

Z. Dvořáková Hodonín, TPK spol. s.r.o. Hodonín, Z. Kalá-

bek Hodonín, TVARBET Moravia Hodonín, stavební fi rma 

PLUS s.r.o Hodonín, Drogerie Květa Hodonín, Jiří Nedvěd 

Kyjov, Květinářství Gardenia Kyjov, Z. Pavka Mikulčice, 

Rates Hodonín, Základní škola Gaslenz Rakousko a další 

nejmenovaní dárci...

Plány v roce 2009:

• rozšíření aktivizačních a motivačních programů pro 

uživatele 

• rozšíření nabídky resocializačního a výchovného pro-

gramu 

• zakoupení vybavení krizové jednotky a bytů pro uživa-

tele

• vybavení společenské místnosti nábytkovou sestavou
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• diskrétnost, bez souhlasu klienta nesmí být poskytnuty 

informace o jeho dotazu mimo poradnu

• nestrannost, služby jsou určeny pro všechny uživatele 

bez rozdílu rasy, pohlaví, nebo náboženského přesvěd-

čení,

• závislost - poradna je nezávislou nestátní organizací 

a je součástí Diecézní charity Brno, Oblastní charita 

Hodonín

• respektování osobnosti uživatele, jeho rozhodnutí 

a jednání,

• spolupráce se státním i nestátním sektorem

Poradna poskytuje především:

• pomoc při exekučním řízení, tj. jednání s exekutorský-

mi úřady o odklad splátek exekucí, určení výše splátek 

exekucí, zajištění podkladů při odvolání proti exekuční-

mu řízení, odvolání pro platebním rozkazům

• sociální poradenství /sociální dávky, příspěvek na 

bydlení,výživné, sociální příspěvek dle zákona č. 

108/2006 Sb./sepis žádosti, odvolání proti zamítnutí 

žádosti/

• pomoc při zajištění podkladů pro OSSZ ve Vyškově při 

žádostech o starobní nebo invalidní důchod tj. zajištění 

informativního výpisu z ČSSZ Praha pro účely důcho-

dového řízení

• právní poradenství/zejména právo občanské,rodinné,

majetkové/

• pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů kli-

entů

• pomoc při obstarávání osobních záležitostí

• podpora, doprovázení při řešení problémů klientů

• oblečení z charitního šatníku

To vše v poradně nebo u klienta doma.

Všechny služby poradny jsou bezplatné, klienti nepo-

třebují žádné doporučení, poradíme opravdu dle svých 

profesních možností každému.

Cíle:

Hlavním cílem poradny je pomoc klientům při zvládá-

ní krizových sociálních situací poskytováním sociálních 

a základních právních služeb. Poradna se také zabývá 

citlivě romskou komunitou, bydlící v našem městě a jeho 

místních částech, zejména s jejich každodenním potýká-

ním se s předsudky, sociálním vyloučením a nepřijetím již 

z principu příslušnosti k dané skupině.

Statistika poradny za rok 2008

Počet klientů poradny:  310

Z toho muži:  115

Ženy:  195

Z toho případy s domácím násilím: 10

Počet konzultací:  1470

Počet klientů šatníku:     120

Počet pracovníků poradny: l,25

Charitní poradna Hodonín

Sociálně-právní poradenství

Vedoucí projektu: Mgr. Jana Hosajová 

Supervize: Bc. Ilona Holečková

Kontaktní adresa: Wilsonova 7 , 695 05 Hodonín

Telefon: +420 731 425 497

Email: poradna.hodonin@caritas.cz

www stránky:  www.hodonin.caritas.cz

Poslání

 Posláním Charitní poradny Hodonín je umožnit lidem, 

kteří se na ni obrátí, orientaci v sociálních a právních sys-

témech, napomáhání k rozvoji jejich kompetencí, samo-

statnému řešení nepříznivé životní situace a začlenění do 

společenských vazeb a sociální sítě.

Provozní doba:

Pondělí a čtvrtek: 8.30–11.30, 13.00–17.00 hod

Středa: 8.30–11.30 hod 

Úterý: 13.00–17.00 hod (po předchozím objednání)

Mimo konzultační hodiny po telefonické domluvě

Konzultace s právníkem:

Středa: 15.45–17.45 hod (po předchozím objednání)

Charakteristika:

Odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. 

Nacházíte se v tíživé sociální situaci?

Potřebujete poradit a nevíte, na koho se obrátit?

Pomůžeme Vám hledat řešení v oblasti:

• Sociálního zabezpečení (dávky státní sociální podpory 

a sociální péče)

• Právní ochrany (v oblastech občanského, pracovního, 

rodinného a majetkového práva)

• Bydlení a hospodaření 

• Dluhů a exekucí 

• Krizových situací (ztráta bydlení, domácí násilí, ztráta 

existenčních jistot…)

• Mezilidských vztahů (partnerské vztahy, rozvodové 

řízení, svěření dětí do péče…)

• Zaměstnání (pomoc a podpora při jeho vyhledávání, 

sepsání životopisu, příprava na vstupní pohovor, …)

Dále nabízíme :

• Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

• Pomoc při obstarávání osobních záležitostí

• Zprostředkování navazujících služeb 

• Podpora a doprovázení při řešení problémů

Poradenství je poskytováno formou osobní, telefonické 

či internetové konzultace a to jednorázově nebo opako-

vaně. Jestliže se uživatel nemůže ze závažných důvodů 

dostavit do poradny, může mu být služba poskytnuta 

v domácím prostředí.

Charitní poradna neposkytuje poradenství v komerčních 

záležitostech (fi nanční investice, podnikatelská činnost, 

kupní smlouvy), nezastupuje uživatele při soudních spo-

rech a neřešíme dědická řízení. Nenahrazuje také odbor-

nou práci právníků, advokátů či psychologů. Můžeme 

Vám však pomoci se v problému lépe orientovat a poskyt-

nout odkazy na potřebné instituce nebo Vaše záležitosti 

společnou cestou zcela vyřešit.

Všechny služby jsou poskytovány diskrétně a bez-

platně.

Cíle

• Podpořit uživatele, kteří se ocitli v nepříznivé životní 

situaci tak, aby byli schopni danou situaci zvládnout 

vlastními silami.

• Zvýšit právní vědomí a informovanost uživatelů v soci-

ální a právní oblasti. Usilujeme o to, aby se uživatelé 

mohli informovaně rozhodnut o řešení jejich nepřízni-

vé životní situace.

• Posílením kompetencí a kultivací dovedností uživatelů 
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Hodonín

Vedoucí projektu: Mgr. Hana Součková

Kontaktní adresa: Dukelských hrdinů 57 

 695 01 Hodonín

Telefon:  +420 739 389 236 – vedoucí služby 

 +420 739 389 237 – rodinná sociální  

 asistentka

E-mail:  sasrodiny.hodonin@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Charakteristika

• nově zavedená služba dle zákona č. 108/2006 Sb., urče-

ná rodinám s dětmi v krizi

• v provozu je od září 2008

• zřizovatelem je Diecézní charita Brno, Oblastní charita 

Hodonín

• služba je poskytována ambulantní a terénní formou

• službu je možno nastavit dle individuálních potřeb kli-

enta

• sídlo v budově Domova pro matky s dětmi 

Poslání

Posláním této služby je podat pomocnou ruku rodinám s 

nezletilými nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v tíživé 

situaci a potřebují poradit, podpořit či správně nasměro-

vat v komplexní péči o děti či domácnost. Rodinu podpo-

rujeme v její samostatnosti a funkčnosti.

Cíle služby

• vést rodinu k samostatnému fungování bez cizí pomoci

• nabídnout pomoc rodinám v krizových situacích 

zejména s ohledem na nezletilé děti

• řešení každého případu podle individuálních potřeb 

klienta

• podpora a pomoc při zajištění psychické rovnováhy 

rodiny

• služba usiluje o zachování  přirozeného rodinného pro-

středí ( eliminace soc. vyloučení)

Cílová skupina

• rodiny, kde jsou rodiče handicapováni při péči o domác-

nost a při výchově dětí zejména  v důsledku zdravotní-

ho postižení, nemoci či dalších faktorů

• rodiny, kde péči zajišťuje pouze jeden rodič a je pro něj 

příliš náročná

• rodiny, které se ocitly v důsledku neočekávané události 

v krizové nebo jinak mimořádné situaci

• rodiny, kde rodiče řeší problémy s výchovou dětí či pří-

pravou dětí na vyučování

předcházet, popřípadě zmírnit, jejich sociální vylouče-

ní.

• Podpořit fungování přirozených vazeb (rodina, sou-

sedé,...) a napomáhá rozvoji solidarity v rámci místní 

komunity.

• Ve spolupráci s místními institucemi a organizacemi 

usilujeme o komplexní řešení každého případu dle 

individuálních potřeb uživatele.

Cílová skupina 

• Osoby v krizi

• Oběti domácího násilí a obchodu s lidmi

• Oběti trestné činnosti

• Rodiny s dětmi

• Senioři

Uživatelem se může stát každý dospělý člověk, který 

má, či pociťuje:

• nedostatek informací

• bezradnost, nedostatek důvěry ve vlastní schopnosti 

a dovednosti

• ohrožení svých práv a zájmů 

• akutní osobní či sociální krizi

• předsudky okolí (osamělé matky, týrané ženy, bezdo-

movci, menšiny,...)

• nefungující zázemí a vztahy v rodině a místní komuni-

tě

• neexistující či narušené sociální návyky 

• nedostatek fi nančních prostředků a neschopnost, či 

nemožnost tuto situaci změnit, závislost na systému 

sociálních dávek

Hlavní zásady poskytování služby

• Bezplatnost a dobrovolnost.

• Diskrétnost a důvěrnost sdělení

• Nestrannost a nezávislost

• Odbornost

Počet kontaktů a intervencí v závislosti na typu 
problému

12%

38%

10%
9%

15%

13% 3%

Sociální problematika Právní problematika Bydlení
Krizové situace Dluhová problematika Mezilidské a rodinné vztahy
Zaměstnání, vzdělávání

• Zachování lidské důstojnosti, základních lidských práv 

a svobod všech zúčastněných osob.

• Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, pod-

poruje uplatňování jejich vlastní vůle a vede k převzetí 

zodpovědnosti za svůj vlastní život.

• Služba podporuje rozvoj samostatnosti uživatelů 

a posiluje jejich sociální začleňování.

• Zohledňuje oprávněné zájmy uživatelů.

• Služba je ze strany zaměstnanců přijímána jako povolá-

ní k lásce a vychází z principů křesťanství.

• Celostátní spolupráce v rámci sítě Charitních zařízení.

• Spolupráce se státním i nestátním sektorem.

Kapacita:

Kapacita poradny se odvíjí od délky kontaktu s jednotli-

vými uživateli, která se může pohybovat od 5 do 90 min.

Počet kontaktů a intervencí v roce 2008

Intervence: 235

Kontakty: 140

Přednášky na školách: 70 posluchačů

Besedy pro veřejnost: 50 posluchačů
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• rodiny, které mají nařízený soudní dohled

• rodiny, které řeší fi nanční problémy a těžce zvládají 

plánování rodinného rozpočtu

• rodiny, kde péči o děti a jejich výchovu zajišťují prarodi-

če či jiní příbuzní dítěte, a je to pro ně obtížné

Poskytované služby a činnosti

• podpora rodiny

• základní sociální poradenství pro rodiče

• podpora rodičů v dovednostech a schopnostech pečo-

vat o dítě (např. úprava    denního režimu, nácvik hygi-

enických návyků, úprava stravovacího režimu, příprava 

do školy, smysluplné trávení volného času apod.)

• podpora rodičů ve schopnostech pečovat o chod 

domácnosti, včetně hospodaření s fi nancemi

• možnost doprovodu rodičů (s dítětem či bez něj) v situ-

acích, v nichž jsou rodiče nejistí, případně mají komu-

nikační potíže (např. doprovod na jednání s úřadem 

práce, při hospitalizaci dítěte v nemocnici, při návště-

vě školy, dětského domova, při jednání s jinými úřady 

apod.)

Rodičovské centrum Sluníčko Dolní Bojanovice

Vedoucí projektu:  Mgr. Jana Hosajová

Koordinátor:  Zuzana Hromková

Kontaktní adresa:  Úvoz 967 (Orlovna) 

 696 17 Dolní Bojanovice

Telefon:  +420 733 676 400

E-mail:  slunicko.dbojanovice@caritas.cz

www.stránky: www.hodonin.caritas.cz

Provozní doba:

Pondělí: 9.00–12.00 (pohybové aktivity)

Čtvrtek: 9.00–12.00 (tvořivá činnost, přednášky)

Dále dle pořádaných akcí.

Poslání:

Posláním Rodičovského centra Sluníčko Dolní Bojanovi-

ce je nabídnout rodičům pečujícím o děti do 6 let věku 

aktivní a tvořivé trávení volného času,  vést je k ochraně 

životního prostředí, podpořit jejich zájmy a schopnosti, 

posilovat vzájemné vztahy a komunikační dovednosti 

uvnitř místní komunity. Chceme dát rodičům na rodičov-

ské dovolené možnost trávit čas ve společnosti dalších 

rodičů a dětí, sdílet své zkušenosti  a dozvědět se  nové 

poznatky z oblasti rodiny a péče o děti, podpořit part-

nerské a rodinné vztahy a posílit  rodičovské kompeten-

ce. Služba je určena pro rodiny v Dolních Bojanovicích 

a okolních vesnicích.

Co nabízíme:

• Setkávání dětí a rodičů na rodičovské dovolené se 

vzdělávacím, pohybovým nebo tvořivým programem. 

• Děti mají možnost navázat první kontakty před vstu-

pem do školky a zvykat si na dětský kolektiv.

• Volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi do 6 let věku: 

arteterapie, muzikoterapie, hypoterapie, hry pro moto-

rický a kognitivní rozvoj dětí (básničky, říkanky, zpívání 

a cvičení,...),  dramaterapie, výtvarné a rukodělné dílny, 

semináře

• Akce pro celou rodinu: táboráky, výlety, burza dětské-

ho oblečení, mikulášská a vánoční besídka, sportovní 

odpoledne a další aktivity.

• Přednáškovou a osvětovou činnost v oblasti sociální, 

zdravotní, zaměstnání, výchovy, v oblasti rodinných 

a mezilidských vztahů a zdravého životního stylu.

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostře-

dím s cílem prevence sociálního vyloučení pro rodiče 

pečující o děti do věku 6 let.

• Základní poradenství v oblasti sociálních  služeb.

• Přednášky na ZŠ zaměřené na partnerské vztahy 

a sexuální výchovu.

• Přednášky pro rodiče týkající se péče o děti a výživy 

dětí.  

• Přípravné kurzy pro nastávající rodiče s nácvikem péče 

o kojence.

• Individuální poradenství v oblasti péče o dítě, kojení, 

výživy dětí, plánování rodičovství a reprodukčního 

zdraví apod. 

Cíle:

• Umožnit dětem a rodičům kvalitní trávení volného 

času.

• nabídka zprostředkování dalších navazujících služeb 

(právní poradenství, psychologické poradenství apod.)

Zásady poskytovaných služeb

• respektování práv klientů

• individuální přístup

• posilování samostatnosti a funkčnosti rodiny

• prevence sociálního vyloučení

• poskytování služby je zcela zdarma

• mlčenlivost a diskrétnost týkající se osobních dat klien-

ta a jeho rodiny

Důvody pro odmítnutí poskytování sociální služby

• nedostatečná kapacita

• osoby závislé na omamných látkách, alkoholu či gam-

bleři

• osoby s vážnými psychickými poruchami a s potřebou 

trvalé lékařské péče

Kapacita

10 rodin



Budoucnost patří těm, 

kteří věří v krásu svých snů 

32 33V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 8 V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A  2 0 0 8

• Vést děti a rodiče k vzájemné úctě a toleranci.

• Zprostředkovat odborné poznatky z oblasti zdraví, 

výchovy a vzdělávání dětí, ekologie a zdravého životní-

ho stylu prostřednictvím přednášek a odborných semi-

nářů.

• Umožnit mladým rodinám prezentovat své názory, rea-

lizovat své nápady a svou činností přispívat k rozvoji 

místní komunity.

• Připravovat rodiče na vstup do zaměstnání  formou 

besed a přednášek na téma orientace v sociálním sys-

tému a pracovně právních vztahů. 

• Prevence sociálního vyloučení u rodičů pečujících 

o děti do věku 6 let (možnost vyjít z osamělosti domo-

va a vyměnit si zkušenosti z oblasti rodiny a péče o dí-

tě).

• Podněcovat tatínky k aktivnímu otcovství .

• Umožnit dětem, pod dohledem jejich rodičů, získat 

první zkušenosti s navázáním kontaktů  s vrstevníky 

před vstupem do školky a zvykat si na dětský kolektiv.

• Prevence před zneužíváním a týráním.

• Zlepšovat povědomí veřejnosti o sexualitě. 

• Vychovávat ke zdravě se vyvíjejícím partnerským vzta-

hům a posilovat vztahy mezi mládeží, rodiči a dětmi.

• Zvyšovat sebehodnotu dětí a mládeže a tím zlepšovat 

jejich odolnost vůči patologickým jevům. 

• Vést partnery a mladé rodiny k aktivní práci na svých 

vztazích.

• Napomáhat mladým rodičům k aktivnímu přístupu 

k rodičovství a posilování partnerských a rodičovských 

rolí.

Cílová skupina:

• rodiče pečující o děti do věku 6 let

• partnerské a manželské dvojice

• osoby připravující se na rodičovskou roli

• děti do 18 let

• těhotné ženy a dívky a jejich partneři

Celkově využilo v roce 2008 služeb RC Sluníčko 160 uživa-

telů, z čehož tvoří 12 až 15 rodin pravidelně navštěvují-

cích RC Sluníčko, 50 účastníků přednášek pro dospělé 

a 70 účastníků přednášek pro děti a mládež.
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Centrum prevence drogových závislostí Hodonín

Vedoucí projektu: Ivana Lesová

Supervize: Mgr. Hana Čamlíková

Kontaktní adresa: Horní Valy 2, 695 01 Hodonín

Telefon: +420 518 341 003

E-mail: p-centrum.hodonin@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz 

Základní informace:

• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje 

ambulantní, popř. terénní službu osobám, které žijí 

v prostředí zasaženém sociálně patologickými jevy. Jde 

o registrovanou sociální službu dle § 62 zák. č. 108/2006 

Sb.

Poslání:

• usilovat o zlepšení kvality života neorganizovaných 

dětí a mládeže

• být místem pomoci a podpory při řešení různých obtíž-

ných situací

• překonat jejich tíživou sociální situaci, která ohrožuje 

jejich důstojnost, zdraví, rozvoj osobnosti, pocit bezpečí

• uspokojit základní osobní a společenské práva – právo 

na respekt a úctu

• poskytování pomoci na základě respektování jejich 

aktuálních potřeb

• umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním pro-

středí

• vyvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svo-

ji nepříznivou sociální situaci

Provozní doba:

Po 14.00–18.00 hod.

Út–Čt  14.00–19.00 hod.

Pá  08.00–15.00 hod. (poradenství na objednávku 

pro mládež i rodiče, programy primární  prevence)

Cíle služby:

Cílem služby je zlepšit kvalitu života dětí a mládeže od 

13 do 21 let předcházením nebo sníženým sociálních 

a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich 

života, umožnit jim se lépe orientovat v jejich sociálním 

prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé 

sociální situace.

Cílová skupina:

• děti a mládež od 13-21 let

• zažívající nepříznivé soc.situace

• jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy

• nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních 

aktivit

• vyhýbají se standardním formám institucionalizované 

pomoci a péče

• dávají přednost pasivnímu trávení volného času

• dávají přednost trávení volného času mimo domov

• mají vyhraněný životní styl

Poskytované služby:

• kontaktní práce

• poradenství

• situační intervence

• zprostředkování kontaktu se společenským prostře-

dím

• pomoc při prosazování práv a zájmů

• výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti

• podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků 

a dovedností

• krizová intervence

• individuální poradenství pro rodiče

• programy primární prevence pro školní zařízení

• volnočasové aktivity pro mládež (fotbálek,kulečník, 

šipky…)

Programy primární prevence:

jsou programy, které se explicitně zaměřují na určité cílo-

vé skupiny a snaží se hledat způsoby, jak předcházet vzni-

ku a rozvoji sociálně patologických jevů. Zahrnují přede-

vším tyto oblasti:

• násilí a šikanování

• záškoláctví

• kriminality, delikvence, vandalismu aj. forem násilného 

chování,

• ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mlá-

deže

• xenofobie, rasismu

• užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu 

a kouření), anabolik, medikamentů a dalších látek

• patologického hráčství (gambling)

Cílem působení v oblasti prevence sociálně patologic-

kých jevů je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob 

života v míře přiměřené jeho věku.

Cílová skupina:

• žáci II. stupně základních a speciálních škol

• studenti I. a II. ročníků středních škol a odborných uči-

lišť



Nejsme silní tím, co všechno vydržíme, 

ale tím, jak dobře dokážeme 

žít svůj život
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Dobrovolnické centrum Hodonín

Vedoucí projektu: Ludmila Malá

Kontaktní adresa: Wilsonova 7, 695 05 Hodonín

Telefon: +420 972 633 577

Mobil: +420 737 234 077 

E-mail: ludmila.mala@caritas

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

 Dobrovolnické centrum Oblastní charity Hodonín pra-

cuje s dobrovolníky již od června 2002. Je součástí sítě 

dobrovolníků při Diecézní charitě Brno, která obdržela 

akreditaci v oblasti dobrovolnické služby od Minister-

stva vnitra ČR v roce 2003. Dobrovolníci nejsou zaměst-

nanci charity a za svoje služby nepobírají žádnou mzdu 

ani fi nanční odměny. Vše se zakládá na dobrovolnosti 

pomoci dobré věci a věnují svůj volný čas potřebným 

lidem. Podílejí se také na organizaci benefi čních, různých 

propagačních akcích a sbírkách. Dobrovolnickou činnost 

může vykonávat každý, kdo se cítí být povolán. Stačí se 

zkontaktovat s vedoucí projektu dobrovolnického cent-

ra a domluvit se na činnosti, kterou preferují a ke které 

mají vztah. Dobrovolnickou činnost lze kdykoliv přeru-

šit či ukončit. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí týmu 

charitních pracovníků a za jejich obětavé služby jim patří 

velký dík.

Dobrovolníci se mohou podle zaměření služeb oblast-

ní charity podílet na:

• jednorázových dobročinných akcích

• aktivitách a službách jednotlivých farností a farních 

charit

• pomoci nemocným a starým lidem v domácnostech, 

domovech pokojného stáří

• pomoci matkám s dětmi v tísni, bezdomovcům, drogo-

vě závislým

• pomoci v poradnách pro lidi v tísni

• Tříkrálové sbírce a jiných mimořádných sbírkách pro 

potřebné

Akce dobrovolníků v roce 2009 

Leden - Tříkrálová sbírka je každý rok největší akcí charit-

ních dobrovolníků

Duben - vagónová sbírka - účast dobrovolníků při naklá-

dání vagónu

Květen - setkání TKS dobrovolníků v Žarošicích – poděko-

vání za uspořádání TKS v obcích

Červen - vagónová sbírka – účast dobrovolníků při naklá-

dání vagónu

Srpen - spolupráce s dobrovolníky v obcích, kde probíha-

la humanitární sbírka do Rumunska, které bylo postiženo 

záplavami. Na tuto skutečnost v krátkém čase reagova-

li dobrovolníci v námi oslovených obcích, podíleli se na 

propagaci a sběru humanitární pomoci (deky, hygienické 

a čistící prostředky, aj.)

Srpen - vagónová sbírka - účast dobrovolníků při naklá-

dání vagónu

Září – Den Charity a založení Farní charity Prušánky

Říjen - návštěvy ve farnostech a znovuzaložení Farní cha-

rity v Dolních Bojanovicích.

V průběhu celého roku pomáhají dobrovolníci při růz-

ných charitních akcích.

Po celý rok běží fi nanční sbírka na Banát – Rumunsko. Na 

podzim 2008 zaštiťují dobrovolníci fi nanční sbírku pro 

rodinu v tísni v Dubňanech.
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Informační a poradenská činnost pro cizince

Vedoucí projektu: Pavel Novotný

Kontaktní adresa: Sacharovova 39, 695 01 Hodonín

Telefon: +420 518 340 472

E-mail: dc.hodonin@caritas.cz

www stránky www.hodonin.caritas.cz

Poradna pro cizince

Od 1.5.2009 nová adresa: Wilsonova 7, 695 05 Hodonín, 

tel.: 731 425 497, email: poradna.hodonin@caritas.cz

Provozní doba  odborného sociálního poradenství: 

úterý 13.00 – 17.00 hod. 

Poradna pro cizince v Hodoníně je součástí sítě poraden 

pro cizince v Diecézní Charitě Brno.

Poslání poradny pro cizince Diecézní charity Brno je 

poskytovat odborné sociální a základní právní poraden-

ství cizincům a uprchlíkům bez ohledu na jejich přísluš-

nost k rase, národnosti, sociální skupině, politickému 

přesvědčení a náboženskému vyznání. Poskytované služ-

by by měly přispět ke zrychlení a zefektivnění integrace 

cílové skupiny do majoritní společnosti tak, aby uživatelé 

měli možnost plně využívat lokálních systémů poskytují-

cích služby veřejnosti.

Poskytované služby: 

• sociální a základní právní poradenství  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostře-

dím 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 

• informace o právech a povinnostech, právních předpi-

sech ČR 

• pomoc při zprostředkování zaměstnání 

• informace o zákonu o pobytu cizinců 

• informace o azylovém řízení 

• pomoc při zajištění ubytování 

• pomoc s vyplňováním formulářů 

• v případě potřeby asistence při jednáních na úřadech 

a institucích 

• problematika sociálního zabezpečení, rodiny a zdra-

votního pojištění 

• problematika Evropské unie a tzv. „třetích zemí“

 Poradna je otevřena všem cizincům, kteří se ocitnou 

v nouzi nebo v situaci, kterou nedokáží sami vyřešit. 

Služba je poskytována buď jednorázově nebo opako-

vaně (dlouhodobě). Uživatelům je poskytována pomoc 

při uplatňování jejich práv, při obstarávání osobních 

záležitostí a při zprostředkování kontaktu se společen-

ským prostředím. V rámci sociálního a základního práv-

ního poradenství nabízíme informační servis týkající se 

pobytového režimu, možnosti využití ubytovacích kapa-

cit, integrace cizinců do společnosti. Součástí naší práce 

je sociálně-psychologická intervence, zprostředkování 

kontaktu a osobní asistence při jednáních se zaměstna-

vateli, úřady apod. 

 Poradenství je poskytováno po vzájemné dohodě 

s uživatelem a za jeho aktivní spoluúčasti, přičemž respek-

tujeme základní lidská a občanská práva uživatelů služeb, 

zejména právo na ochranu soukromí a ochranu osobních 

údajů podle Zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů.

Služba není poskytována českým státním občanům.

Cíle služby: 

• zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb 

• systematicky pracovat s veřejností v oblasti migrace 

a uprchlictví 

• ovlivňovat politiku samosprávných orgánů a státu 

v oblasti migrace a uprchlictví 

• rozvíjet spolupráci se státními úřady a dalšími organiza-

cemi zabývajícími se problematikou migrace a uprch-

lictví 

• hledat, zajistit a využít fi nanční prostředky na činnost 

poradny 

• podporovat kolektiv pracovníků organizace

Cílová skupina: 

Cizinci a migranti, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci

Základní zásady poskytovaní služby: 

• bezplatnost

• diskrétnost

• nezávislost

• nestrannost 

Pracovníci poradny dbají na dodržování pravidel ochrany 

osobních údajů a mlčenlivosti, dbají na zachování rov-

nosti příležitostí a solidarity.

V roce 2008 bylo podpořeno 27 uživatelů, převážně 

z Ukrajiny a ostatních zemí bývalého SSSR. 2 kontakty 

byly s občany Vietnamu. Z nabízených služeb se jedna-

lo hlavně o informační činnost (ve všech 27 případech) 

a pomoc při hledání zaměstnání.
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Krizový dobrovolný tým Hodonín

Vedoucí projektu:  Bc. Pavlína Hálová, DiS.
Kontaktní adresa: Wilsonova 7, 695 05 Hodonín
Telefon:  +420 972 633 577
Mobil:  +420 736 529 360
E-mail:  pavlina.halova@caritas.cz 

Defi nice služby:
 Krizový dobrovolný tým Hodonín nabízí psychosociální 
pomoc obětem krizových situací, hromadných neštěstí a 
živelních katastrof jako jsou povodně, požáry a ekologic-
ké havárie. Krizová pomoc zahrnuje přípravu a následnou 
pomoc při řešení mimořádných událostí a krizových sta-
vů za účelem podpory ochrany obyvatelstva při ohrožení 
života a zdraví.
 Krizový dobrovolný tým Hodonín je v rámci Diecézní 
charity Brno součástí Panelu neziskových organizací Jiho-
moravského kraje. Jedná se o volné sdružení humanitár-
ních organizací Jihomoravského kraje. Panel je součástí 
Krizového štábu Jihomoravského kraje, kde vytváří jednu 
z jeho pracovních skupin a podílí se na koordinaci pří-
pravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací 
vzniklých na území kraje.

Cíle služby:
 Poskytnout psychosociální a materiální podporu lidem 
a obětem nenadálých a mimořádných událostí.

Cvičný požár kuchyně v domově Charitní pečovatel-
ské služby Ratíškovice
 Krizový dobrovolný tým se v roce 2008 účastnil cvič-
ného požáru v domově Pečovatelské služby Ratíškovice. 
Jednalo se o požár kuchyně, který proběhl na Den cha-
rity v budově charitní pečovatelské služby, kde se právě 
nacházeli uživatelé i zaměstnanci. 
 Dále se krizový tým účastnil taktického cvičení IZS 
(integrovaného záchranného systému) v areálu hodonín-
ských kasáren, kde proběhla srážka autobusu přepravují-
cího 22 osob s osobním automobilem. (26. 9. 2008)

Cvičení složek 

Integrovaného záchranného systému ČR

 Krizový dobrovolný tým Hodonín se zúčastnil taktické-

ho cvičení se složkami IZS v areálu hodonínských kasáren, 

kde proběhla cvičná akce - srážka autobusu přepravující-

ho 22 osob s osobním automobilem. Následkem doprav-

ní nehody došlo k požáru osobního vozidla. Figuranty 

dopravní nehody předvedli studenti zdravotnické školy. 

Krizový tým pomáhal při logistice a také psychosociální 

pomoci přímo ve stanu raněných. Poskytovali jsme psy-

chickou podporu, tišení bolesti a dodávku tekutin (17. 10. 

2008).

Pomoc do zahraničí

 I v tomto roce pokračovala naše pomoc v Rumunsku do 

českých vesnic v Banátu. Díky fi nančním prostředků z TKS 

pracují již 2 pečovatelky, a to jedna ve vesnici Svatá Hele-

na a druhá v Gerniku. Tyto pečovatelky zaměstnává Die-

cézní charita Temešvár, pod jejíž správu tato oblast spadá. 

Po výběrovém řízení byly vybrané pečovatelky zařazeny 

do měsíčního pečovatelského kurzu a další měsíc strávi-

ly praxí na zařízeních DCH Temešvár. Za tento čas prošly 

od pečovatelské služby až po zařízení převážně zdravot-

nické – Hospic. Po ukončení kurzu závěrečnou zkouškou 

nastoupily službu ve svých vesnicích, kde slouží k velké 

spokojenosti občanů. V současné době jsme byli osloveni 

o zavedení pečovatelských služeb dalšími obcemi. Všech-

no je postaveno na penězích. Charita fi nancuje ze svých 

zdrojů jeden rok této služby a další fungování už bude 

zajišťovat DCH Temešvár. V Rumunsku je totiž dotace ze 

státních prostředků přiznávána těm střediskům, které už 

rok fungují a tím potvrzují potřebnost takovéto služby 

v regionu. Stát se tak brání fi nancovat projekty, které ne-

jsou životaschopné. 

 Věřím, že spolu s dárci dokážeme najít dostatek fi nanč-

ních zdrojů k pokrytí rozjezdu pečovatelských služeb ve 

zbývajících obcích. 

 Před vánocemi jsme uspořádali vyjímečnou sbírku pro 

seniory, kterým se nedostávalo fi nančních prostředků na 

zajištění dříví na otop na zimu. A další sbírku, která si dala 

za cíl zafi nancovat balíček školních potřeb pro 100 dětí 

v dětském domově a dětem ze sociálně slabších rodin 

v Petroasa Mare. Velmi nás potěšil zájem základních 

škol, kam jsme tuto sbírku směřovali. A hned po vánoč-

ních svátcích jsme mohli předat všech sto balíčků přímo 

dětem v dětském domově. Balíčky předávali vybraní žáci 

škol, ve kterých se sbírka uskutečnila. Bylo to oboustran-

ně poučné a pro naše děti povzbudivé pro další formy 

pomoci těmto dětem. 

 A tak znovu díky všem, kteří máte otevřené srdce i dlaň 

pro pomoc těm, kterým se nedostává zakladních potřeb.
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Tříkrálová sbírka

Vedoucí projektu: Ludmila Malá

Kontaktní adresa: Wilsonova 7, 695 05 Hodonín

Telefon: +420 972 633 577

Mobil:  +420 737 234 077

E-mail:  ludmila.mala@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Co je Tříkrálová sbírka

 Tříkrálová sbírka je veřejná charitativní akce, kterou již 

mnoho let pořádá Charita České republiky ve spoluprá-

ci s diecézními a oblastními charitami. Touto činností je 

pověřila  Česká biskupská konference. Sbírka je osvěd-

čena Magistrátem hlavního města Prahy pro území celé 

České republiky dle zákona 117/2001 Sb. Tříkrálová sbír-

ka umožňuje veřejnosti podílet se na pomoci sociálně 

slabým a  trpícím, pomáhá rodinám a lidem v nouzi u nás 

i v zahraničí.

Tříkrálovou sbírkou 2008 jste přispěli na:

• pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální, krizové 

a zdravotní situaci 

• rekonstrukci prostor pro zřízení humanitárního skladu 

a potravinové banky

• podporu projektu pečovatelé a ošetřovatelské služby 

českých vesnic v Rumunsku

• na provoz a dovybavení střediska krizového dobrovol-

ného týmu

• podporu nových i stávajících  projektů Oblastní charity 

Hodonín

Děkujeme touto cestou všem lidem, kteří se na Tříkrálové 

sbírce podíleli. Vedoucím skupinek koledníků, pomoc-

ným asistentům, kněžím, starostům a zástupcům samo-

správ, pracovníkům úřadů a pošt, maminkám za přípravu 

kostýmů a samotným koledníčkům. Bez jejich pomoci by 

tato charitativní akce nemohla být pořádána. 

Výsledky sbírky:

Rok: Výtěžek v Kč: Počet skupinek:

2001 736.382,30 160

2002 1.105.611,50 287

2003 1.317.205,60 309

2004 1.416.724,00 394

2005 1.317.205,60 309

2006 1.717.705,50 436

2007 1.769.094,00 470

2008 1.867.102,50 441

Rozdělení fi nančních prostředků:

65% projekty oblastních charit

15% diecézní charity

10% humanitární pomoc

5% Sdružení Charita České republiky

5% režie sbírky

Jak probíhá

 V období lednového svátku Tří králů vycházejí do ulic 

našich obcí a do většiny domácností po celé republice 

skupinky koledníků, které vybírají do pokladniček pří-

spěvky do sbírky. Pokladničky jsou zapečetěny a opatře-

ny razítkem městského nebo obecního úřadu v místě, kde 

sbírka probíhá. Vedoucí skupinek tříkrálových koledníků 

se prokazuje průkazkou, na které je razítko Oblastní cha-

rity Hodonín a podpis prezidenta Charity České republi-

ky. 

Kdo nezastihne tříkrálové koledníky, může přispět jakou-

koliv částkou přímo na speciální konto Tříkrálové sbírky. 

Číslo účtu: 3001122/0800. Více informací na www.trikra-

lovasbirka.cz.

Přehled o stavu a pohybu majetku

v Oblastní charitě Hodonín v roce 2008 (v Kč)

Aktiva Stav k 1.1. 2008 Pohyb v r. 2008 Stav k 31.12. 2008

A.  Dlouhodobý majetek celkem 2 282 005,45 1 098 594,90 3 380 600,35

I.   Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0,00 0,00 0,00

II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 035 520,01 1 652 624,10 5 688 144,11

     Pozemky 135 270,50 0,00 135 270,50

     Stavby 676 780,05 951 046,90 1 627 826,95

     Samostatné movité věci a soubory 2 307 898,50 632 828,00 2 940 726,50

     Drobný dlouhodobý hmotný majetek 915 570,96 -43 250,80 872 320,16

III.  Dlouhodobý fi nanční majetek 0,00 0,00 0,00

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 753 514,56 -554 029,20 -2 307 543,76

B.  Krátkodobý majetek celkem 2 977 201,06 1 910 055,82 4 887 256,88

I.   Zásoby 14 032,60 23 090,16 37 122,76

II.   Pohledávky celkem 1 359 983,06 642 662,21 2 002 645,27

     Odběratelé 572,00 -81,00 491,00

     Poskytnuté provozní zálohy 156 349,00 15 850,00 172 199,00

     Ostatní pohledávky 13 009,60 -13 009,60 0,00

     Jiné a ostatní pohledávky 1 190 052,46 639 902,81 1 829 955,27

III.  Krátkodobý fi nanční majetek celkem 1 121 948,20 1 687 665,44 2 809 613,64

     Pokladna 97 786,00 224 098,00 321 884,00

     Ceniny 10 065,00 4 620,00 14 685,00

     Účty v bankách 1 014 097,20 1 458 947,44 2 473 044,64

IV. Jiná aktiva celkem 481 237,20 -443 361,99 37 875,21

Aktiva celkem 5 259 206,51 3 008 650,72 8 267 857,23
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Pasiva Stav k 1.1.2008 Pohyb v r.2008 Stav k 31.12.2008

A.   Vlastní zdroje 3 604 870,08 2 152 275,58 5 757 145,66

I.    Jmění celkem 3 536 938,34 2 220 207,32 5 757 145,66

      Vlastní jmění 3 294 571,34 1 118 643,97 4 413 215,31

      Fondy 242 367,00 1 101 563,35 1 343 930,35

II.   Výsledek hospodaření celkem 67 931,74 -67 931,74 0,00

      Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -124 950,07 124 950,07 0,00

      Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let 67 931,74 -67 931,74 0,00

B.  Cizí zdroje celkem 1 646 015,94 935 258,31 2 581 274,25

II.   Dlouhodobé závazky 0,00 0,00 0,00

III.  Krátkodobé závazky 1 646 015,94 935 258,31 2 581 274,25

     Dodavatelé 363 748,69 -233 335,18 130 413,51

     Přijaté zálohy 498 000,00 106 000,00 604 000,00

     Ostatní závazky 469 976,00 651 525,00 1 121 501,00

     Zaměstnanci 23 963,00 6 110,00 30 073,00

     DPH 206,52 -91,25 115,27

     Ostatní a jiné závazky 290 121,73 405 049,74 695 171,47

C.  Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 133 270,56 -5 952,40 127 318,16

I.    Časové rozlišení pasiv celkem 133 270,56 -5 952,40 127 318,16

      Výnosy příštích období 4 490,00 -4 490,00 0,00

      Dohadné účty pasivní 128 780,56 -1 462,40 127 318,16

Pasiva celkem 5 384 156,58 3 081 581,49 8 465 738,07

Hospodářský výsledek za rok 2008 - ztráta -197 880,84

Zpráva auditora
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OCH Hodonín

ředitel Organizační struktura OCH Hodonín

Správa

ekonom

zástupce ředitele

Služby sociální péče

Účetní

Personalista

Projektový manažer

Pokladní

Pastorační asistent

Humanitární pomoc 

do zahraničí

Krizový 

dobrovolný tým

Dobrovolnické centrum

FARNÍ CHARITY

Archlebov

Bohdalice – Kučerov

Bučovice 

Čejkovice

Dambořice

Dolní Bojanovice 

Hovorany 

Lužice

Milonice

Mikulčice

Mutěnice 

Nesovice 

Prušánky 

Ratíškovice 

Slavkov u Brna

Uhřice 

Ždánice

Želetice

CHPS Mutěnice

vedoucí

pečovatelka 

Mutěnice

pečovatelka 

Dolní Bojanovice

CHPS Ždánice

vedoucí

pečovatelka pečovatelka pečovatelka pečovatelka 

CHPS Bučovice a Slavkov

vedoucí

pečovatelky

Bučovice 

pečovatelky

Slavkov 

Centrum Denních služeb

vedoucí

pečovatelka pečovatelka 
sociální 

pracovník 

Domovinka CHPS Šardice

vedoucí

pečovatelka

Šardice 

pečovatelka 

Hovorany

pečovatelka

Čejč 

CHPS Ratíškovice

vedoucí

pečovatelka pečovatelka pečovatelka 

Služby sociální prevence 

a sociální poradenství

Nízkoprahové denní centrum

vedoucí

Sociální 

pracovník

Pracovník v soc. 

službách Noclehárna 

pro lidi bez přístřeší

vedoucí

Pracovník v soc. 

službách

Pracovník v soc. 

službách

Kontaktní centrum 

Hodonín 

vedoucí

Sociální 

pracovník

Sociální 

pracovník

Domov pro matky 

s dětmi

vedoucí

Sociální 

pracovnice

Pracovnice soc.

služeb

Charitní poradna 

Hodonín

Právník
Sociální 

pracovník DPČ

Ošetřovatelská služba

Charitní 

ošetřovatelská 

služba Bučovice 

a Slavkov u Brna

vedoucí

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra

Zdravotní sestra

Domácí 

hospicová péče

Pracovník v soc. 

službách

Centrum prevence 

drogové závislosti

vedoucí

Pracovník 

soc. služeb

Sociální 

pracovník

Pracovnice soc.

služeb

Pracovnice soc.

služeb

Soc.aktivizační služ. pro 

rodiny s dětmi

Pracovnice 

soc. služeb

Rodičovské 

centrum Sluníčko

Charitní poradna 

Bučovice 

a Slavkov u Brna

vedoucí

Sociální 

pracovník

Sociální 

pracovník DPČ Informační

a poradenská činnost 

pro cizince
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LEDEN

• Tříkrálová sbírka v celé oblasti působení OCH

• Jízda Tří králů na koních po městě Hodonín

• Požehnání tříkrálovým koledníkům v katedrále sv. Pet-

ra a Pavla v Brně

• Přednáška úřadu práce o novém systému čerpání soci-

álních a rodičovských dávek;

• Cvičení na balonech, nové básničky pro děti, společné 

odstrojování vánočního stromečku - Rodičovské cent-

rum Sluníčko Dolní Bojanovice

• Country bál – Domov pro matky s dětmi

ÚNOR

• Workshop – výroba svíček z včelího vosku – Rodičovské 

centrum Sluníčko Dolní Bojanovice

• Štrůdlování – ochutnávky štrůdlů z různých těst a nápl-

ní, výměna receptů – Rodičovské centrum Sluníčko 

Dolní Bojanovice

• Vystoupení souboru „Robky ze Séčky“, fašaňk – CHPS 

Ratíškovice

• Výroba maňásků, šití kapsářů, polštářků, pečení dobrot 

na svátek sv. Valentýna – Domov pro matky s dětmi

BŘEZEN

• Sportovní odpoledne, výrobky na Velikonoce – Domov 

pro matky s dětmi 

• Velikonoční předjaří – výroba věnečků, košíčků na stůl, 

zdobení velikonočních vajíček - Rodičovské centrum 

Sluníčko Dolní Bojanovice

• Oslava prvních narozenin rodičovského centra Sluníč-

ko Dolní Bojanovice

• Promítání dokumentárních i zábavných fi lmů v Klubu 

Pohoda v Hodoníně (po celý rok mimo prázdnin mini-

málně 2x měsíčně)

DUBEN

• Večeře s bowlingem pro maminky, sportovní den pro 

rodiče s dětmi - Rodičovské centrum Sluníčko Dolní 

Akce Oblastní charity Hodonín v roce 2008

Bojanovice

• Ekojarmark v Hodoníně

• Vagónová sbírka v Hodoníně za účasti dobrovolníků 

• Pálení čarodějnic – Domov pro matky s dětmi

• Návštěva dětí z MŠ s velikonočním programem – CHPS 

Mutěnice

KVĚTEN

• Oslavy svátku Dne matek, besídky dětí z MŠ na zaříze-

ních OCH

• Společné sázení stromků darovaných sponzorsky, 

pečení dobrůtek a sportovní odpoledne - Domov pro 

matky s dětmi

• Kreativní den s obyvateli – CHPS Ratíškovice

• Buchty na plech, výroba jarních kytiček, společná pro-

cházka lesíkem - Rodičovské centrum Sluníčko Dolní 

Bojanovice

• Setkání dobrovolníků v Žarošicích – poděkování za 

uspořádání Tříkrálové sbírky

ČERVEN

• Vagónová sbírka v Hodoníně za účasti dobrovolníků

• Oslava Dne dětí, společné pečení - Domov pro matky 

s dětmi 

• Dětské dopoledne ke Dni dětí na hřišti a pískovišti, 

přednáška záchranné služby o první pomoci, malování 

foukaných obrázků, výroba větrníků - Rodičovské cent-

rum Sluníčko Dolní Bojanovic

• Výstava ručních seniorů háčkované dečky, výšivky 

– Domovinka Šardice

ČERVENEC

• Společné prázdninové návštěvy koupaliště, letní grilo-

vání na zahradě - Domov pro matky s dětmi

• Výlet rodičů s dětmi do ZOO Hodonín, návštěva bazé-

nu a jízdárny s koňmi - Rodičovské centrum Sluníčko 

Dolní Bojanovic

SRPEN

• Rozloučení s prázdninami, grilování - Domov pro mat-

ky s dětmi 

• Výlet obyvatel DPS do Lednice – DPS Dolní Bojanovice

• Dopoledne na místním hřišti a pískovišti, malování na 

sklo, výroba a ochutnávka salátů - Rodičovské centrum 

Sluníčko Dolní Bojanovic

ZÁŘÍ

• Výroba obrázků z přírodních surovin, podzimní pro-

cházka do okolí - Rodičovské centrum Sluníčko Dolní 

Bojanovic

• Den charity se Dnem otevřených dveří na všech zaříze-

ních OCH

• Založení nové Farní charity v Prušánkách, znovuza-

ložení Farní charity v Dolních Bojanovicích

• Vagónová sbírka za účasti dobrovolníků v Hodoníně

• Námětové požární cvičení v SDH Ratíškovice

• Den otevřených dveří a slavnostní předání nového 

automobilu za účasti zástupců Jihomoravského kra-

je, prezidenta Charity České republiky, starosty obce 

– CHPS Mutěnice

• Den otevřených dveří se slavnostním předáním nové-

ho auta Fiat Doblo a jeho požehnání – CHPS Ždánice

ŘÍJEN

• Slavnostní otevření nových charitních středisek ve 

Slavkově a Bučovicích

• Rehaprotex Brno – účast zástupců všech zařízení OCH 

na BVV – prezentace 

• Vystoupení dětských mažoretek na CHPS Ratíškovice

• Malování na hedvábí, pletení košíků z pedigu - Domov 

pro matky s dětmi

• Sběr kaštanů, výroba zvířátek z kaštanů, výroba a pouš-

tění papírových draků, foukání barviček na trička - Rodi-

čovské centrum Sluníčko Dolní Bojanovic

LISTOPAD

• Slavnostní požehnání nových prostor Správy OCH 

Hodonín

• Předadventní setkání zaměstnanců a dobrovolníků 

OCH v Dolních Bojanovicích

• Společné tvoření,výroba mýdel - Domov pro matky 

s dětmi

• Den otevřených dveří na DPS v Dolních Bojanovicích

• Výstavka prací s rozjímáním u čaje – Domovinka Šardice

• Přednáška o znakové řeči, ochutnávka jídel z mletého 

masa, lepení ježků - Rodičovské centrum Sluníčko Dol-

ní Bojanovic

PROSINEC

• „Nocleh“ panny Marie, koledování dechové hudby p. 

Bábíčka, vystoupení folklorního souboru Dolina – DPS 

Ratíškovice

• Vystoupení souboru seniorek z Ratíškovic, pásmo koled 

dětí MŠ, koledy mužského sboru – CHPS Ždánice

• Promítání fi lmů, výstava výrobků a kreseb – Klub Poho-

da

• Mikulášská besídka, adventní večeře za účasti zástupců 

obecního úřadu – DPS Dolní Bojanovice

• Výroba adventních věnců, vánoční besídka s dětmi 

z MŠ – CHPS Mutěnice

• Společné pečení a příprava na Vánoce, Mikulášská 

besídka, Vánoce nanečisto, návštěva dětí z MŠ a skau-

tů, adventní posezení s otcem děkanem - Domov pro 

matky s dětmi

• Přednáška logopedky, výroba dekorací k Vánocům, 

přednáška o metodách antikoncepce s odbornicí, 

vánoční besídka - Rodičovské centrum Sluníčko Dolní 

Bojanovic
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Instituce:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Rada vlády pro koordinaci 

protidrogové politiky

Jihomoravský kraj

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna

Vojenská zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna 

Metal Aliance

Česká národní zdravotní pojišťovna

Úřad práce Hodonín

Úřad práce Vyškov

Úřad práce Brno - město

Evropské fondy

Nadace Zdraví pro Moravu

Nadační fond J a T

Společenství rodin

KDU-ČSL

Společenství žen

Obec Dolní Bojanovice

Obec Mutěnice

Obec Žarošice

Obec Ratíškovice

Obec Čejkovice

Obec Archlebov

Obec Šardice

Obec Lovčice

Obec Hovorany

Obec Čejč

Obec Dambořice

Obec Dražůvky 

Obec Dražovice

Obec Uhřice

Obec Šaratice

Obec Karlín

Obec Hrušky

Obec Drážany

Město Hodonín

Město Bučovice

Město Slavkov u Brna

Město Ždánice

Město Veselí nad Moravou

Firmy a ostatní fyzické osoby:

Pavel Holešinský

Tradetex – Ing. Miroslav 

Kurka, Orlová-Lutyně

JIPO – lázeňské oplatky

Sun Drive s.r.o.

Jiří Nedvěd

Květa s.r.o.

Valtech Tors a.s. 

J. Ištvánek 

Iscare a.s.

Lochmann

Vojtěch Lelka - Tiskárna

Tenst

ACHP Slavkov

MUDr. Jana Okáčová

MUDr. Martin Bíla

M. Šerý

V. Hebron

F. Šmýd

V. Novotný

A. Chytil

J. Kalivoda

V. Králíková

Z. Kalábek

J. Reška

N. Plantová

P. Kuběna

p. Horáková

J. Stahel

p. Kříž

Farní charity:

Dolní Bojanovice

Hovorany

Ratíškovice

Lužice

Slavkov

Mutěnice

Za podporu a informace

o naší činnosti děkujeme také

regionálním médiím:

Slovácko, regionální týdeník

Televize Slovácko

Hodonínské listy

Naše Slovácko

Sedmička

Rovnost – Vyškovské listy

Rádio Jih

Právo

MF Dnes

Česká televize

Propagační média měst a obcí v regio-

nu, kabelové TV, obecní zpravodaje

Naše poděkování patří také všem 

drobným dárcům, klientům charitních 

zařízení a farním charitám za všechny 

dary pro potřebné a nemocné.

Poděkování sponzorům

Děkujeme i těm dárcům, kteří si nepřáli být zveřejněni!
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