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Vážení přátelé, 

znovu po roce Vás chci pozdravit a podělit se o to 

všechno, co jsme v uplynulém roce v naší organi-

zaci prožili. Hned v úvodu chci připomenout, že 

to byl rok jubilejní, neboť jsme oslavili výročí zno-

vuobnovení činnosti charity. A že bylo co slavit, 

o tom jsme přece všichni přesvědčeni! Jestliže se 

ohlédneme na začátky činnosti charity a porovná-

me dnešní velikost naší organizace, tak je opravdu 

co hodnotit a je důvod se radovat a slavit.

 Ale nezůstali jsme pouze u oslav. I v tomto roce 

se nám podařilo rozšířit nabídku našich služeb. 

Už od ledna jsme začali provozovat charitní ošet-

řovatelskou ( zdravotní) na Bučovicku a Slavkov-

sku. Od května jsme začali provozovat pečovatel-

skou službu ve Slavkově u Brna a okolních obcích. 

V polovině roku jsme rozšířili naše působení 

v pečovatelských službách i na Dolní Bojanovice. 

Aby byl výčet našich nově zřízený středisek v roce 

2007 komplexní, tak Vás chceme informovat o zří-

zení úplně nového typu služby v naší oblasti, a to 

rodičovské centrum Sluníčko v Dolních Bojanovi-

cích, které je první charakteru v naší oblasti. 

 I v tomto roce jsme se podíleli také na zahranič-

ní pomoci. Do Ukrajiny směřovala fi nanční pomoc 

do obce Seregné, kam jsme přispěli na dostavbu 

dětského domova rodinného typu. Humanitár-

ní pomoc do Rumunska je však naší hlavní priori-

tou v zahraniční pomoci, kde působíme už od září 

roku 2006. Hlavním úkolem v minulém roce bylo 

pokračovat v opravách domu, kde bude zázemí 

pro charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou služ-

bu a uzavření smlouvy s Diecézní charitou Teme-

švár, která tam tyto služby bude poskytovat. Prá-

vě pro tento účel byl zřízen sbírkový účet.

 Od ledna 2007 vešel v platnost nový zákon 

o sociálních službách, který se dotýká chodu 

každého zařízení. Přinesl řadu změn, které sociál-

ní služby profesionalizují a kterým se musí jednot-

livé služby přizpůsobovat.

 Velký důraz je kladen na kvalitu poskytovaných 

služeb, na kterou jsou také zaměřeny probíhající 

inspekce kvality sociálních služeb. 

 Vážení přátelé, jak sami vidíte, i minulý rok 

nám přinesl mnoho nového. Toto klade stále vyšší 

nároky na naše zaměstnance, kterým za jejich prá-

ci patří velké poděkování. Vám ostatním chci také 

poděkovat za zájem o naše služby, za Vaše připo-

mínky, náměty a modlitby, kterými naši práci pod-

píráte. Věřím, že i tato výroční zpráva je pro Vás 

důkazem, že všechno co vložíme do služeb pro ty 

nejpotřebnější, je v každé maličkosti významné, 

a tak právě v praxi naplňujeme poslání charity – 

projev milosrdné lásky k bližnímu. 

Václav Salajka

ředitel Oblastní charity Hodonín 
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Vedoucí projektu: Mgr. Jana Měsíčková

Supervize: JUDr. Marta Šosová

Kontaktní adresa: Sacharovova 39, 

695 01 Hodonín

Telefon: +420 518 340 472

Email: dc.hodonin@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Provozní doba

Denní centrum je otevřeno v pracovní dny od 7:00 

do 15:30 hodin. 

 Nízkoprahové denní centrum bylo v roce 2007 

spolufi nancováno Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky.

DEFINOVÁNÍ SLUŽBY 

 Nízkoprahové denní centrum je registrovanou 

sociální službou dle § 61 zák. č. 108/2006 Sb. 

o sociálních službách – jedná se o nízkopraho-

vé zařízení poskytující ambulantní i terénní služ-

by osobám bez přístřeší. Účelem denního centra 

je poskytnout základní sociální pomoc a služby 

lidem v nepříznivé sociální situaci. 

POSLÁNÍ 

 Sociální pomoc lidem bez přístřeší směřující 

k předcházení sociálnímu vyloučení, k podpoře k soci-

álnímu začleňování a zachování lidské důstojnosti.

CÍLE

 Naším cílem je poskytnout komplex kvalitních 

služeb sociální intervence pro populaci, která si 

z důvodu svého sociálního znevýhodnění jinak 

nemůže zajistit řešení své obtížné situace a případ-

ná jiná pomoc je pro ni nedostupná (např. sociální 

potřebnost, akutní krize, zdravotní handicap, špat-

ná informovanost, omezená schopnost komuni-

kovat, apod.). Usilujeme o to, aby naše služby byly 

dostupné, nízkoprahové a pokud možno co nej-

komplexnější, přátelské k uživatelům.

CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

 zabezpečení základních lidských potřeb – hygie-

na, jídlo, spánek, teplo, bezpečí, zázemí

Nízkoprahové denní centrum Hodonín
 snížení zdravotních rizik, která přináší způsob 

jejich života

 vyřešení či alespoň zlepšení stávající situace 

uživatele, např. nalezení ubytování a zaměstná-

ní, vyřízení dokladů, dávek sociální péče

 vzbuzení zájmu v uživateli o aktivní spolupráci 

při řešení jeho stávající situace

 resocializace – opětné začlenění do společnosti, 

opětné navázání dřívějších kontaktů v přiroze-

ném prostředí

 zachování podmínek důstojného života

 pomoc a spolupráce v přirozených sociálních 

systémech jako je rodina, sousedé, obec atd., 

přispívat k usnadnění komunikace, pomoci roz-

voji solidarity v rámci komunity.

 vedení uživatele k soběstačnosti 

CÍLOVÁ SKUPINA

 Cílovou skupinou jsou především osoby bez 

přístřeší, dále osoby žijící v bytových podmínkách 

ohrožující zdraví či život, osoby ve stavu hmotné 

či sociální nouze, osoby bez zázemí, se špatným 

uspokojováním jejich základních potřeb. Služby 

mohou využít také cizinci a etnické menšiny. Naší 

cílovou skupinou nejsou osoby nezletilé a nesobě-

stačné. 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

V rámci projektu jsou poskytovány tyto služby:

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu: sprcha, holení, praní 

prádla.

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stra-

vy – polévka, káva a čaj, možnost ohřevu jídla 

v mikrovlnné troubě a možnost zapůjčení vařiče 

pro přípravu vlastního jídla.

 Materiální pomoc – poskytnutí ošacení z charit-

ního šatníku.

 Možnost odpočinku ve společenské místnosti.

 Poskytnutí zázemí.

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc 

při vyřizování běžných záležitostí a pomoc 

a podpora při dalších aktivitách podporujících 

sociální začleňování osob.

 Sociální poradenství a informační služba – např. 

poskytnutí informace směřující k řešení nepřízni-

vé sociální situace prostřednictvím sociální služ-

by, poskytnutí informace o základních právech 

a povinnostech osoby v souvislosti s poskytová-

ním sociálních služeb aj.

 Zprostředkování kontaktu se sociálním prostře-

dím.

 Individuální sociální práce – pokud má uživatel 

zájem, je mu vytvořen individuální plán, který 

efektivněji napomáhá k dosažení změny v život-

ní situaci uživatele, která je vnímána jako neu-

spokojivá, nepříjemná či krizová.

 Krizová intervence – obsahem této služby je 

poskytnutí první pomoci člověku, který se ocitl 

v akutní krizové situaci. V takovém případě jsou 

podniknuty potřebné kroky k ošetření akutního 

krizového stavu uživatele, ke zmírnění počáteč-

ního šoku – zajištění tepla, tekutin, základního 

jídla. Poté je zajištěna následná péče v zařízení či 

u odborníka dle potřeby a stavu uživatele.

 Terénní sociální práce – v rámci terénní sociál-

ní práce jsou vyhledávány osoby bez přístřeší 

v jejich přirozeném prostředí s cílem minimali-

zovat rizika jejich způsobu života. Podle potře-

by je jim přímo v terénu poskytnuto sociální 

poradenství nebo pomoc při prosazování 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 2007 se uživatelé zapojili do výuky prá-

ce na PC, během celého roku pomáhali při mate-

riálních sbírkách do vagónu, roznášeli informační 

letáky, podíleli se na údržbě okolí denního centra. 

Na Štědrý den jsme uživatelům připravili slavnost-

ní večeři.

PLÁNY DO BUDOUCNA

 rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro 

uživatele 

 pořádání různých kulturních, sportovních aj. akcí 

pro uživatele

STATISTIKA R. 2007

Počet uživatelů na denním centru 122

Počet návštěv na denním centru 3 791 

Počet pracovníků 3

MOTTO:

„Je naší povinností, abychom na sebe brali úlohu milosrdného Samaritána pro všechny, kteří zůstali ležet u cesty.“
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Vedoucí projektu: Mgr. Jana Měsíčková
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Provozní doba

 Provozní doba noclehárny je každý den od 19:30 

do 8:00 hodin.

DEFINOVÁNÍ SLUŽBY

 Noclehárna je registrovanou sociální službou dle 

§ 63 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

– jedná se o nízkoprahové zařízení poskytující 

ambulantní služby osobám bez přístřeší, které 

mají zájem o využití hygienického zařízení a pře-

nocování. 

POSLÁNÍ

 Sociální pomoc lidem bez přístřeší směřující 

k předcházení sociálnímu vyloučení, k podpo-

ře k sociálnímu začleňování a zachování lidské 

důstojnosti.

CÍLE 

 Naším cílem je poskytnout komplex kvalitních 

služeb sociální intervence pro populaci, která si 

z důvodu svého sociálního znevýhodnění jinak 

nemůže zajistit řešení své obtížné situace a případ-

ná jiná pomoc je pro ni nedostupná (např. sociální 

potřebnost, akutní krize, zdravotní handicap, špat-

ná informovanost, omezená schopnost komuni-

kovat, apod.). Usilujeme o to, aby naše služby byly 

dostupné, nízkoprahové a pokud možno co nej-

komplexnější, přátelské k uživatelům.

CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB: 

 zabezpečení základních lidských potřeb – hygie-

na, jídlo, spánek, teplo, bezpečí, zázemí

 snížení zdravotních rizik, která přináší způsob 

jejich života

 zachování podmínek důstojného života

 vedení uživatele k soběstačnosti 

Noclehárna pro lidi 
bez přístřeší Hodonín

CÍLOVÁ SKUPINA

 Cílovou skupinou jsou především osoby bez 

přístřeší, dále osoby žijící v bytových podmínkách 

ohrožující zdraví či život. Služby mohou využít také 

cizinci a etnické menšiny.

Naší cílovou skupinou nejsou osoby nezletilé 

a nesoběstačné. 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

V rámci projektu jsou poskytovány tyto služby:

 Poskytnutí přenocování na noclehárně. 

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu: sprcha, holení, praní 

prádla.

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stra-

vy – polévka, káva a čaj, možnost ohřevu jídla 

v mikrovlnné troubě a možnost zapůjčení vařiče 

pro přípravu vlastního jídla.

 Materiální pomoc – poskytnutí ošacení z charit-

ního šatníku.

 Možnost odpočinku ve společenské místnosti.

 Poskytnutí zázemí.

 Zprostředkování navazujících služeb.

STATISTIKA R. 2007

MOTTO:

„Obyčejný dům, v němž se ti dostane pomoci, přijetí a podpory, má větší cenu než  palác, ve kterém by ses cítil osamělý.“

Počet uživatelů 

na noclehárně
95

Počet poskytnutých 

noclehů
4 744

Kapacita noclehárny
20 lůžek pro muže, 

5 lůžek pro ženy

Počet pracovníků 3

Vedoucí projektu: Bc. Pavlína Hálová

Adresa: Sacharovova 39, 695 01 Hodonín

Telefon: 518 344 472

Email: pavlina.halova@caritas.cz 

Otevírací doba

Středa - dle potřeb klientů

DEFINICE SLUŽBY

 Poradenská a informační činnost je poskytová-

na cizincům s dlouhodobým nebo trvalým poby-

tem na území ČR. Součástí tohoto projektu je také 

aktivní vyhledávání cizinců v okrese Hodonín, 

s cílem informovat je o službách, které jim může 

Oblastní charita nabídnout.

CÍLE

 Cílem služby je integrace cizinců do společnos-

ti a poskytovat informace o pobytovém režimu 

z oblasti sociálního systému, objasnění základní 

informace pracovně-právní problematiky a zdra-

votního zabezpečení zprostředkování, ubytová-

ní, zaměstnání, zajištění osobního doprovodu 

při jednání s institucemi asistence při vyplňování 

žádosti při sestavování 

CÍLOVÁ SKUPINA

 Cizinci s dlouhodobým nebo trvalým pobytem 

na území ČR. 

Informační a poradenská činnost 
pro cizince

MOTTO: 

„Troška lásky k bližnímu má větší cenu, než láska k celému lidstvu.“
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POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 Kontaktní práce

 Poradenství

 Situační intervence

 Zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím

 Pomoc při prosazování práv a zájmů

 Výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti

 Podpora vytváření a zdokonalování pracovních 

návyků a dovedností

 Neodkladná zdravotní péče

 Krizová intervence

 Asistenční služba 

 Individuální poradenství pro rodiče

 Programy primární prevence pro školní zařízení  

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE 

6.třída - I.část: Seznámení, sebepoznání, práce 

  s kolektivem

  II.část: Kouření

7.třída -  I.část: Závislost I.

   II.část: Vztahy k rodičům a autoritám

8.třída -  I.část: Sebeúcta

  II.část: Kompas, co chci a kam směřuji

9.třída -  I.část: Závislost II.

  II.část: Partnerské vztahy

I. ročník -  I.část: Seznámení, sebepoznání, práce 

  s kolektivem

  II.část: Vztahy

II. ročník -  I.část: Závislosti (média, jak se bránit)

  II.část: Kompas, co chci a kam směřuji

MOTTO:

„Přítel je člověk, který ti půjčí svoje křídla, když tvoje přestanou létat“

Vedoucí projektu: Ivana Lesová 

Supervize: Mgr. Hana Čamlíková 

Kontaktní adresa: Koupelní 3746, 

695 01 Hodonín

Telefon: +420 518 341 003

Email: p-centrum.hodonin@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Provozní doba 

Pondělí:  14:00 – 18:00 hod.

Úterý:   14:00 – 19:00 hod.

Středa:   14:00 – 19:00 hod.

Čtvrtek:  14:00 – 19:00 hod.

Pátek:    08:00 – 15:00 hod.

Primární prevence formou besed na školních zaří-

zeních poradenství na objednávku.

DEFINICE SLUŽBY

 Centrum prevence – klub Pohoda v Hodoníně 

je registrovaná sociální služba podle § 62 záko-

na 108/2006 Sb. jako Nízkoprahové zařízení 

pro děti a mládež poskytující ambulantní služby 

osobám které žijí v prostředí zasaženém sociálně-

patologickými jevy. 

CÍLE SLUŽBY

 zlepšit kvalitu života cílové skupiny 

 aktivizovat tvůrčí potenciál cílové skupiny, asis-

tovat při realizaci svépomocných skupin vychá-

zejících z nápadů cílové skupiny

 rozšiřovat životní příležitosti klientů (umožnit 

jim okusit zážitky,které by jinak nezažili, rozšířit 

zkušenosti a pozitivní dovednosti)

 nízkoprahovým způsobem poskytovat potřeb-

ným dětem a mládeži sociální pomoc a asistenci 

 vykonávat sociálně právní ochranu, zprostřed-

kovat řešení problémů, které hrozí z vyhrocení 

různých společenských konfl iktů

 předcházet/omezit/zabránit sociálně patologických 

jevům, které se v rámci cílové skupiny vyskytují

a) zmírnit nebezpečí vyplývající z komplikova-

ných životních událostí (rozpad rodiny, nové 

partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, škol-

ní problémy)

b) konfl iktních společenské situace (delikventní 

činnost, generační konfl ikty, konfl ikty v lokalitě)

c) negativní zkušenosti (konfl ikty ve vrstevnic-

kých skupinách,návykové látky, psychické pro-

blémy spojené s dospíváním)   

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou děti a mládež, které:

a) zažívají nepříznivé sociální situace

   - konfl iktní společenské situace 

   - obtížné životní události

   - omezující životní podmínky 

b) jsou ve věkových skupinách

- starší školní věk (12-15 let)

- mládež (15-18 let)

- mladí dospělí (18-21 let) 

c) - žáci II. stupně základních a speciálních škol

- studenti I. a II. ročníků středních škol a odbor-

ných učilišť

Centrum prevence drogových závislostí 
Hodonín
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PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 Důsledné respektování volby klienta. Vychází se 

z předpokladu, že ať už se klient rozhodne pro 

abstinenci či pro život s drogou, vždy je možné 

nabídnout mu odpovídající péči a pomoc.

 Nízkoprahový přístup. Klient může přijít kdy-

koliv během otvírací doby, bez předchozího 

objednání.

 Anonymní kontakt.

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí

 sociálně terapeutické činnosti podporujících 

sociální začleňování uživatelů služby

 poskytování informací o rizicích, spojených 

s užíváním návykových nebo omamných a psy-

chotropních látek a jejich snižování prostřednic-

tvím metod přístupu minimalizace škod (Harm 

Reduction)

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 terénní práce (sběr infekčního materiálu, depi-

stáž, navazování kontaktů, poskytování přímé 

sociální pomoci, napojování klientů na jiné spe-

cializované služby)

 výměnný program zdravotního materiálu

 těhotenské a drogové testy

 krizová intervence

 zprostředkování dlouhodobé léčby závislosti 

v PL nebo TK

 pomoc při realizaci dlouhodobé léčby závislosti 

- detoxifi kace, doprovod a doprava do PL či TK

 poradenství pro rodiče

 šíření informací k veřejnosti

VÝKONY ZA ROK 2007:

počet klientů: 295

počet kontaktů: 3.881

počet výměn: 574

počet vydaných injekčních setů: 16.193 ks

hygienický servis: 1.081

potravinový servis: 2.243

počet pracovníků: 4

MOTTO:

„Jen silný donutí osud. Slabého donutí osud sám.“

Vedoucí projektu: Pavel Novotný

Garant projektu: Mgr. Lubomír Pelech

Supervizor projektu: JUDr. Marta Šosová

Kontaktní adresa: Pančava 56, 695 01 Hodonín

Telefon: +420 518 343 842

Email: k-centrum.hodonin@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Kontaktní a poradenské služby

Pondělí, Středa  10:00 - 12:00  

  13:00 - 17:00

Úterý, Čtvrtek  10:00 - 12:00  

  13:00 - 18:00

Pátek   

  10:00 - 12:00

  13:00 - 15:00

Poradenství:

Pondělí, Středa 16:00 - 17:00, 

dopoledne podle individuální domluvy

Úterý, Čtvrtek  17:00 - 18:00 

Výměny: 

Pondělí, Středa  09:00 - 17:00

Úterý, Čtvrtek  09:00 - 18:00 

Pátek  09:00 - 15:00 

Terénní program 

Pondělí, Středa  10:00 - 21:00

Úterý, Čtvrtek  10:00 - 13:00 

Pátek  10:00 - 17:00 

Kontaktní centrum Hodonín a terénní 
práce v rámci Harm reduction

 Posláním Kontaktního centra pro drogové 

závislosti v Hodoníně je pomáhat potřebným, 

kteří se ocitli v nouzi pro závislost na návyko-

vých látkách, překonat jejich tíživou sociální situ-

aci, která ohrožuje jak je samotné, jejich důstoj-

nost, zdraví, rozvoj osobnosti, pocit bezpečí, tak 

i celou společnost. Tato pomoc je poskytována 

na základě respektování jejich aktuálních potřeb 

a směřuje ke zkvalitnění jejich života. K-centrum 

je místem, kde klienti mohou uspokojit své hygi-

enické potřeby, společenské potřeby jako je prá-

vo 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.

CÍLE SLUŽBY

 Navazovat a udržovat kontakt se skrytou popu-

lací uživatelů drog.

 Předcházet vážnému či trvalému zdravotnímu 

a sociálnímu poškození, které s užíváním drog 

souvisí.

 Motivovat uživatele drog ke změně životního 

stylu směrem k méně rizikovému chování až 

abstinenci.

CÍLOVÁ SKUPINA

Primární 

 závislí uživatelé nelegálních nealkoholových 

omamných a psychotropních látek bez rozdílu 

věku, pohlaví, vzdělání aj. (tj. alkohol není pri-

mární drogou, ale mnohdy je drogou sekundár-

ní) ve věku od 15 let, především uživatelé per-

vitinu, heroinu, marihuany, syntetických drog, 

často tyto látky kombinující.

 závislí uživatelé legálních drog, t. j. těkavých 

látek a alkoholu

Sekundární 

 osoby z přirozeného sociálního okolí uživate-

lů drog (rodinní příslušníci a partneři apod.), 

které jsou užíváním drog také v jistém smyslu 

zasaženy.
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Vedoucí projektu: Jana Stehlíková

Supervize: Mgr. Věra Veselá 

Kontaktní adresa: tř. Dukelských hrdinů 1715/57, 

695 01 Hodonín

Telefon: +420 518 321 497

Email: dmt.hodonin@caritas.cz 

www stránky:  www.hodonin.caritas.cz

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Zařízení azylového typu s nepřetržitým pro-

vozem (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 soula-

du se zák. 108/2006 Sb. AD má pověření k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí,  poskytuje okamži-

tou pomoc a krizová lůžka pro děti, které se ocitají 

v krizových situacích (zák. 359/1999 Sb.)

POSLÁNÍ 

 Posláním Domova pro matky s dětmi v Hodoní-

ně je poskytnutí dočasného ubytování a sociálních 

služeb těhotným ženám a matkám s dětmi, které 

se ocitly v krizových a jinak nepříznivých životních 

situacích spojených se ztrátou bydlení. Snahou je 

pomoci matce k samostatnému způsobu života 

a zodpovědné péči o děti, začlenit ji plně do spo-

lečnosti. Ubytování je přednostně umožněno kli-

entkám z regionu Hodonín a Jihomoravského kra-

je. Služby jsou poskytovány na základě hodnot 

vědomí lidské důstojnosti.

CÍLE SLUŽBY 

 poskytnutí ubytování, bezpečného prostředí 

a podpory pro vyřešení nepříznivé situace

 stabilizace psychického stavu a zajištění psychic-

ké rovnováhy

 vedení k samostatnému způsobu života a péči 

o dítě

 zvládání základních dovedností pro vedení 

domácnosti

 podpora při začlenění do společnosti 

Domov pro matky s dětmi Hodonín
 komplexnost řešení každého případu podle 

individuálních potřeb

CÍLOVÁ SKUPINA

 osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci 

spojené se ztrátou bydlení 

 matky s dětmi do 18-ti let, těhotné ženy

 ženy ohrožené týráním, domácím násilím, zneu-

žíváním a prostitucí

 oběti obchodu s lidmi

POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 azylové ubytování

 základní sociální poradenství

 krizová pomoc (ubytování na omezenou 

dobu, potravinová a materiální výpomoc)

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, 

individuální i skupinové terapie

 zprostředkování právního poradenství 

Kapacita AD 5 bytů, 1 krizová 
jednotka (KJ)

Počet ubytovaných v bytech 14 + 18 dětí

Počet ubytovaných na KJ 15 + 14 dětí 

Počet kontaktů 217

Počet intervencí 158

Děti vyžadující okamžitou 
pomoc 7

AKTIVITY

 besedy, přednášky, resocializační a výchovné 

programy, dramaterapie, muzikoterapie 

 vystoupení dětí MŠ Družstevní Hodonín, hodo-

nínských skautů, Mikulášská nadílka ve spolu-

práci s Dětským domovem   

 účast na prodejních a výstavních akcích 

 účast 1 maminky v projektu EU Centra pro rodi-

nu – Vdělávání maminek – odstraňování bariér 

pro uplatnění na trhu práce 

 zapojení do komunitního plánování města

SPONZOŘI A DÁRCI, KTERÝM TÍMTO DĚKUJEME 

 MPSV, JMK, Městský úřad Hodonín, Obecní úřad 

Bzenec, Nadace VIA, Nadace Olgy Havlové, CC 

Systems a.s. Hodonín, VALTECH TORS a.s. Hodo-

nín, JIPO Hodonín, The Candy Plus Sweet Fakto-

ry s.r.o Rohatec, fi rma Lepier Faschion Brno, INA 

BABY MARKET Hodonín, Knihkupectví Z. Dvořá-

ková Hodonín, TPK spol. s.r.o. Hodonín, Z. Kalábek 

Hodonín, TVARBET Moravia Hodonín, stavební 

fi rma PLUS s.r.o Hodonín, Potraviny HODOŇAN-

KA, Z. Pavka Mikulčice, OMNIKA spol. s.r.o Hodo-

nín, KVART Dolní Bojanovice, Základní škola Gas-

lenz Rakousko a další nejmenovaní dárci…..

PLÁNY V ROCE 2008

 registrace služby: sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi zaměřené na poskytování terén-

ní služby rodinného sociálního asistenta 

 rozšíření aktivizačních a motivačních programů 

pro uživatele 

MOTTO:

„I jeden sluneční paprsek stačí aby vyjasnil temnoty.“
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Intervence 197

Kontakty 23

Přednášky na školách 185 posluchačů

Besedy pro veřejnost 45 posluchačů

12 13

Vedoucí projektu: Mgr. Jana Hosajová 

Supervize: Bc. Ilona Holečková

Kontaktní adresa: Změna adresy od 1.6.2008: 

Wilsonova, 695 01 Hodonín

Telefon: +420 731 429 497

Email: poradnazeny.hodonin@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Provozní doba

Pondělí, středa a čtvrtek:  9:00 - 12:00, 

   13:00 - 16:00 hod.

Středa: 15:00 – 17:00 hod. konzultace s právníkem 

(po předchozím objednání)

Úterý: 13:00 – 16:00 hod. (pro objednané)

POSLÁNÍ

 Posláním Poradny pro ženy a dívky v Hodoníně 

(dále jen Poradny) je umožnit lidem, kteří se na ni 

obrátí orientaci v sociálních a právních systémech, 

napomáhat k rozvoji jejich kompetencí a samo-

statnému řešení nepříznivé sociální situace.

CÍLE

 Pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci při 

řešení jejich problémů prostřednictvím odbor-

ného, bezplatného, nestranného a diskrétního 

poradenství. Poradci poskytují aktuální a ucele-

né informace, rady a další pomoc dle konkrétní 

situace uživatele. 

 Seznámení uživatelů s jejich právy, povinnostmi 

a dostupnými službami. 

 Usilujeme o to, aby se uživatelé mohli informo-

vaně rozhodnut o řešení jejich situace.

CÍLOVÁ SKUPINA

 Osoby v krizi

 Oběti domácího násilí

 Oběti obchodu s lidmi

 Rodiny s dětmi

 Děti a mládež ve věku od 6- 26 let ohrožené spo-

lečensky nežádoucími vlivy

POSKYTUJEME PORADENSTVÍ V OBLASTI

 Sociálního zabezpečení (dávky státní sociální 

podpory a sociální péče…)

 Právní ochrany (v oblastech občanského, pra-

covního a rodinného práva)

 Bydlení (nájemní smlouvy, dluhy na nájemném…)

 Mezilidských vztahů (partnerské vztahy, rozvo-

dové řízení, svěřeními dětí do péče…)

 Zaměstnání (pomoc a podpora při vyhledává-

ní zaměstnání, sepsání životopisu, příprava na 

vstupní pohovor)

 Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

 Pomoc při obstarávání osobních záležitostí

 Zprostředkování navazujících služeb 

 Podpora a doprovázení při řešení problémů

DALŠÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 Pomoc a podpora obětem domácího násilí

 Pomoc ženám a dívkám, které se ocitly v důsledku 

neplánovaného těhotenství v tíživé životní situaci 

 Přednášková činnost pro děti a mládež na ZŠ 

a SŠ: besedy k rodinné a sexuální výchově

 Přednášková činnost pro veřejnost:

�  Příprava snoubenců na manželství

� Metody plánování rodičovství, metody 

  antikoncepce, neplodnost a klimakterium

�  Těhotenství a vývoj lidského plodu

�  Kojení a výživa dětí.

POČET KONTAKTŮ A INTERVENCÍ V ROCE 2007

Poradna pro ženy a dívky Hodonín

 MOTTO:

„Smíření se soustředí na vztahy, vyřešení se soustředí na problém…“

Vedoucí projektu: Mgr. Jana Hosajová 

Koordinátor: Zuzana Hromková

Kontaktní adresa: Úvoz 967 (Orlovna), 

696 17 Dolní Bojanovice

Telefon: +420 733 676 400

Email: slunicko.dbojanovice@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Provozní doba

Čtvrtek: 09:00 do 12:00 hod.

Dále dle pořádaných akcí.

 

KDO JSME

 Rodičovské Centrum Sluníčko (dále jen RC Slu-

níčko) vzniklo 22.3.2007 v Dolních Bojanovicích 

na podnět místních maminek s malými dětmi. Od 

1.10.2007 se stalo součástí Oblastní charity Hodo-

nín. Jedná se o nízkoprahové zařízení jejímž uživa-

telem se může stát kdokoliv, kdo pečuje o dítě do 

věku 6 let a je na rodičovské dovolené.

POSLÁNÍ

 Posláním RC Sluníčko je vést děti a jejich rodi-

če k aktivnímu a tvořivému trávení volného času, 

k ochraně životního prostředí, podpořit jejich 

zájmy, schopnosti a dovednosti 

a posilovat vzájemné vztahy. Chceme přinést rodi-

čům na rodičovské dovolené možnost trávit čas ve 

společnosti dalších rodičů a dětí. 

CO NABÍZÍME

 setkávání dětí a rodičů na rodičovské dovolené 

se vzdělávacím nebo tvořivým programem, 

 pro rodiče: výtvarné a rukodělné dílny, semináře 

a besedy s odborníky,

Rodičovské centrum Sluníčko

 pro děti: hraní formou básniček, říkanek, zpívání 

a cvičení,

 akce pro celou rodinu: táboráky, výlety, vánoční 

posezení…

CÍLE

 kvalitní trávení volného času rodičů s dětmi,

 aktivní prožívání rodičovské role,

 zprostředkovat rodičům a dětem odborné poznat-

ky o zdraví, výchově a vzdělání dětí a to zejména 

prostřednictvím přednášek /např. s logopedem, 

pediatrem, psychologem, učitelem.../,

 vyslovit svůj názor a prezentovat svou práci,

 obohacovat děti o sociální zkušenosti při kon-

taktu s vrstevníky a dospělými,

 vést děti a rodiče k vzájemné úctě a toleranci,

 příprava rodičů na vstup do zaměstnání formou 

besed a přednášek na téma orientace v oblas-

tech sociálních systémů a pracovně právních 

vztahů.

MOTTO:

„ Není nic půvabnějšího, než maminka s dítětem v náručí, a nic ctihodnějšího než matka v kruhu dětí.“
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Vedoucí projektu: Oldřiška Machalová

Supervize: Mgr. Pavel Koutník

Kontaktní adresa: Zámecká 550, 

685 01 Bučovice

Telefon: +420 517 380 451 

Email: poradna.bucovice@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Provozní doba

Pondělí, Středa:  09:30 - 18:00

Úterý, Čtvrtek, Pátek:  08:30 - 14:30

Pro opravdu naléhavé případy je denně poradna 

na mobil 737 234 086 a to:

   16:00 - 18:00

v Sobotu, Neděli, Svátky  10:00 - 16:00

POSLÁNÍ

 Občanská charitní sociálně právní poradna 

poskytuje odborné sociální poradenství v Bučovi-

cích, místních částech a přidružených obcích již od 

roku 2001.

Služby naší poradny jsou určeny lidem v nepřízni-

vé sociální situaci. Nerozhoduje věk, bydliště, stát-

ní příslušnost, pohlaví a náboženské přesvědčení.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 sociální poradenství/sociální dávky, příspěvek na 

bydlení, výživné, sociální příspěvek dle zákona 

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

zamítnutí žádosti/, dále sepis žádosti o starobní 

a invalidní důchod, zajištění informativního výpi-

su z ČSSZ Praha pro účely důchodového řízení.

 právní poradenství/zejména právo občanské, 

rodinné, majetkové/,

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných 

zájmů klientů,

 pomoc při obstarávání osobních záležitostí,

 zprostředkování navazujících služeb/lékař, advo-

kát, notářka, manželská a předmanželská porad-

na, pracovní úřad, sociální úřad/,

 podpora,doprovázení při řešení problémů kli-

entů,

 oblečení z charitního šatníků.

To vše, v poradně, nebo u klienta doma.

Charitní sociálně právní poradna 
Bučovice

 Všechny služby poradny jsou bezplatné, klienti 

nepotřebují žádné doporučení, poradíme opravdu 

dle svých profesních možností každému.

 Poradna spolupracuje v rámci komunitního plá-

nování se sociálním odborem Městského úřadu 

v Bučovicích a ve Slavkově u Brna, kde se počítá 

s otevřením poradny v roce 2008 v domě Pečova-

telské služby, ulice Polní 1444.

Pro řešení problematiky romských klientů byla 

navázána spolupráce s terénní sociální pracovnicí 

brněnské organizace IQ Roma servis.

STATISTIKA PORADNY ZA ROK 2007

PODĚKOVÁNÍ :

 JUDr. Janě Pospíšilové, notářce v Bučovicích za 

materiální a fi nanční výpomoc, dále pak bezplatné 

konzultace pro klienty poradny.

JUDr. Dagmar Janíčkové předsedkyni SBD Nový 

život Bučovice za bezplatné konzultace pro klienty 

poradny.

Bc. Lence Navrátilové /dříve Bartákové/ CK Baleza 

Bučovice za fi nanční sponzorský dar poradně.

Paní Anně Horákové, Kniha Bučovice, za fi nanční 

sponzorský dar poradně.

Klientce paní Olze Sochorové, DD Hvězda Hvězdli-

ce za fi nanční sponzorský dar poradně.

Paní Heleně Smisitelové Bučovice /Úlehla/, za 

fi nanční příspěvek na nákup vánočních dárků pro 

děti ze sociálně slabších rodin.

Paní Marii Hamerové, Jitce Martínkové, Darině Pro-

cházkové, Aleně Šikulové, Romaně Kolaříkové za 

obětavou a bezplatnou činnost v charitním šatní-

ku pro děti.

Paní Ludmile Hasalové,vedoucí Farní charity Bučo-

vice, za materiální pomoc poradně. 

Pánům podnikatelům z Bučovic, Tomáši Máčalovi 

a Liboru Knotkovi za ubytování klientek poradny 

v nepříznivé životní a sociální situaci.

Počet klientů poradny        282

Z toho muži 

ženy  

188

94

Z toho případy s domácím 

násilím
8

z toho romských klientů  60

Počet konzultací 1120

Počet klientů šatníku                        118

Z toho romských klientů     100

Počet pracovníků poradny 1,16

MOTTO:

„Pomáhat druhým je více, než vynikat nad nimi.“
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Vedoucí projektu: Jiřina Záleská

Supervize: Mgr. Pavel Koutník

Kontaktní adresa: Květná 379, 696 11 Mutěnice

Telefon: +420 518 370 388

Email: dps.mutenice@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Provozní doba Pracoviště Mutěnice

Pracovní dny 07:00 – 15:30 hod.

PRACOVIŠTĚ DOLNÍ BOJANOVICE

U Penzionu 431, 696 17 Dolní Bojanovice

Telefonní spojení:  + 420 518 372 097

  + 420 739 389 104 - mobil 

 

Provozní doba Pracoviště Dolní Bojanovice

Pracovní dny 07:00 – 16:00 hod.

PRACOVIŠTĚ ČEJKOVICE

Obecní úřad Čejkovice

Templářská 500, 696 15 Čejkovice

Telefonní spojení:  + 420 731 425 495

  + 420 737 234 097 - mobil

Provozní doba pracoviště Čejkovice

Pracovní dny: 07:00 - 15:30 hodin

DEFINICE SLUŽBY 

 Charitní pečovatelská služba Mutěnice umož-

ňuje lidem v nepříznivé sociální situaci využívat 

místní instituce, které poskytují služby veřejnosti 

i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přiro-

zeného místního společenství, žít běžným způ-

sobem. Poskytované sociální služby zachovávají 

a rozvíjejí důstojný život těch, kteří jej využívají, 

jsou bezpečné a odborné. 

POSLÁNÍ SLUŽBY

 Posláním Charitní pečovatelské služby Mutěni-

ce je pomáhat seniorům a zdravotně postiženým 

v obci Mutěnice a okolních obcích, překonávat 

obtížné situace, které vznikají v důsledku pokro-

čilého věku, nemocí nebo ztrátou blízkého člo-

věka.

Charitní pečovatelská služba Mutěnice

CÍL PROJEKTU

 Cílem pečovatelské služby je doplnit péči 

o uživatele tak, aby si zachoval co nejvyšší míru 

samostatnosti a zůstal co nejdéle v přirozeném 

prostředí. 

CÍLOVÁ SKUPINA

 Cílovou skupinu tvoří senioři a zdravotně 

postižení, u nichž došlo ke snížení soběstačnosti 

v základních životních dovednostech, a to z důvo-

du úbytku fyzických i mentálních schopností, one-

mocnění, chronické nemoci, osamění, zdravotního 

postižení apod.

MOTTO:

„Nejlepším lékem pro člověka je člověk.“

Vedoucí projektu: Eva Frýdková, DiS.

Supervize: Mgr. Pavel Koutník

Kontaktní adresa: Dubňanská 1301; 

696 02 Ratíškovice

Telefon: +420 518 368 223 

Email: dps.ratiskovice@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Provozní doba:

Pondělí – pátek 07:00 – 15:30 hodin

POSLÁNÍ SLUŽBY

 Charitní pečovatelská služba v Ratíškovicích je 

určena všem seniorům, kteří potřebují pomoc dru-

hé osoby při zvládání každodenních činností, vlast-

ní sebeobsluze, zajištění chodu a údržbě domác-

nosti apod. Naším posláním je poskytování pečo-

vatelských služeb, které seniorům umožní setrvat 

co nejdéle v jejich domácím prostředí, zachovat si 

způsob života, na jaký byli zvyklí, zachovat jejich 

přirozenou vztahovou síť s rodinou a přáteli, posi-

lovat jejich samostatnost a sebedůvěru. Pečovatel-

ské služby se poskytují v budově Domova pokoj-

ného stáří Ratíškovice, kde bydlí senioři celkem ve 

dvaceti bytových jednotkách, a v domácnostech 

uživatelů služeb, po celé obci Ratíškovice. V roce 

2007 byla také rozšířena nabídka služeb o parafí-

nové zábaly rukou a o půjčování kompenzačních 

pomůcek. 

 Snažíme se však také o uspokojení psychic-

kých potřeb seniorů, zejména pocit sounáležitosti, 

Charitní pečovatelská služba 
Ratíškovice

potřebnosti, zázemí a jistoty. Proto organizujeme 

setkávání generací, vystoupení různých kroužků, 

dětí, provádíme s klienty ruční práce – výroba dár-

kových a dekoračních předmětů, výroba advent-

ních věnců apod.

 V roce 2007 došlo ke změně názvu služby, 

dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., 

z „Charitní domov pokojného stáří Ratíškovice“ na 

„Charitní pečovatelská služba Ratíškovice“ a pod 

tímto názvem byla také zaregistrována v celostát-

ním registru sociálních služeb. Změny se týkají 

i doškolování pracovníků služby, dvě pečovatelky 

absolvovaly akreditovaný pečovatelský kurz v dél-

ce 150 hodin pro doplnění potřebného vzdělání. 

 Všechny pracovnice služby poskytují péči dle 

Standardů kvality sociálních služeb, čímž se rozu-

mí soubor pravidel a měřitelných kritérií, podle 

kterých služba pracuje, aby byla zajištěna kvalita 

a profesionalita nabízených služeb. 

DEFINICE SLUŽBY

 Charitní pečovatelská služba Ratíškovice je 

ambulantní a terénní služba, poskytovaná oso-

bám se sníženou soběstačností, z důvodu stá-

ří, chronického onemocnění nebo zdravotního 

postižení a potřebují pomoc druhé osoby. Pečo-

vatelské služby jsou poskytovány v pracovní dny, 

od pondělí do pátku, a to v Domově pokojného 

stáří a v domácnostech uživatelů v obci Ratíško-

vice.

CÍLE SLUŽBY

 Cílem projektu je umožnit seniorům v naší obci 

spokojeně a důstojně prožít stáří. Širokou nabídkou 

našich služeb se snažíme těmto lidem dodat pocit 

jistoty a bezpečí, že v případě nouze (onemocně-

ní, zranění, osamění, zdravotní problémy, souvise-

jící se stářím apod.) nezůstanou sami bez pomoci. 

Naším cílem je zajistit sociální pomoc všem potřeb-

ným seniorům, kteří o službu požádají.

CÍLOVÁ SKUPINA

 Cílovou skupinou, pro kterou jsou naše služby 

určeny, jsou senioři a osoby, které z důvodu věku, 

zdravotního postižení či onemocnění vyžadu-
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jí pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe sama 

a svou domácnost

NABÍDKA PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB:

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-

ní osobu 

 pomoc při podání jídla a pití

 pomoc při oblékání a svlékání

 pomoc při prostorové orientaci

 pomoc při samostatném pohybu

 pomoc při osobní hygieně

 pomoc při péči o vlasy

 pomoc při péči o nohy a nehty

 pomoc při použití WC

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy 

 dovoz nebo donáška oběda

 pomoc při přípravě jídla a pití

 úklid a údržba domácnosti

 údržba domácích spotřebičů

 velký, sezónní úklid

 donáška vody

 běžné nákupy, velké nákupy

 pochůzky (lékař, lékárna, pošta, úřady)

 praní a žehlení prádla

 doprovod k lékaři, na úřady apod.

NABÍDKA DALŠÍCH (FAKULTATIVNÍCH) 

SLUŽEB:

 dohled u dospělého uživatele, u nemocného

 dohled nad užíváním léků

 převlečení ložního prádla

 masáže

 pedikúra

 parafínové zábaly rukou

 měření krevního tlaku

 doprovod na vycházku

 oprava oděvů

Vedoucí projektu: Helena Štoksová

Supervize: Mgr. Pavel Koutník

Kontaktní adresa:  č.p. 613, 696 13 Šardice

Telefon: +420 518 624 638

Email: domovinka.sardice@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Provozní doba

Pondělí – pátek 07:30 – 16:00 hod.

Přes víkend v nutných případech mohou uživatelé 

zavolat pečovatelce na mobil

POSLÁNÍ

 Posláním Domovinky – charitní pečovatelské 

služby Šardice je, aby senioři a lidé se ztrátou sobě-

stačnosti zůstali součástí přirozeného místního 

společenství, mohli žít běžným způsobem života 

a rozhodovat o tom, kdo jim v nepříznivé situaci 

pomůže. Pečovatelskou službu mohou využít lidé 

formou terénní i ambulantní.

CÍLE

 Umožnit seniorům a lidem v nepříznivé sociální 

situaci 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, kte-

ré 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 vlast-

ního rozhodnutí, tímto 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, osamě-

Domovinka 
– charitní pečovatelská služba Šardice

lost, ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, 

zdravotní postižení a neschopnost zabezpečit 

a uspokojit své životní potřeby jsou ohroženi 

sociálním vyloučením.K tomu aby zůstali co 

nejdéle součástí obce, kde se narodili potřebují 

podporu.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB

 Uživatelé našich služeb nejsou povinni služ-

by 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 respek-

tovat vůli, důstojnost, soukromí a další práva 

z listiny lidských práv a svobod. 

 Služby jsou poskytovány v souladu se stan-

dardy kvality sociálních služeb

KDE JE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

POSKYTOVÁNA

Obce – Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín

NOVINKY V ROCE 2007

 Tato služba je zaregistrovaná u MPSV, je sou-

částí komunitního plánu Kyjovska a Hodonín-

ska. Díky dotacím a sponzorům se nám poda-

řilo rozšířit sklad kompenzačních pomůcek 

a zakoupit nové auto, které je nezbytné 

k zajišťování rychlé a kvalitní služby.

MOTTO:

„Stáří nemusí znamenat samotu a nejistotu.“
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AKTIVITY PRO SENIORY

 V Domovince Šardice je zázemí pečovatelské 

služby, zde je kancelář a prostory, kde se provádí 

některé služby ambulantně. Tyto prostory slouží 

i seniorům, kteří se tu schází v určité dny a v urči-

tou dobu, mají tak možnost pravidelně se setkávat 

se svými vrstevníky a předcházet tím sociálnímu 

vyloučení. Pořádáme i několikrát do roka jedno-

denní zájezdy pro seniory spolu s dalšími projekty 

OCH Hodonín zaměřené pro seniory.

Spolupracujeme s místními spolky pro seniory.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 Charitní pečovatelská služba Šardice posky-

tuje služby dle zákona o sociálních službách 

č. 108/ 2006 Sb. a vyhláškou č.505 a jejími nove-

lami.

 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, cel-

ková koupel

 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

 Díky dotacím a sponzorům se podařilo otevřít 

sklad kompenzačních pomůcek, který mohou  

využívat jak obyvatelé Šardic tak i lidé z okolních 

vesnic.je možno zapůjčit:

 Elektrickou polohovací postel s matrací a hraz-

dou

 Invalidní vozíky

 Toaletní křesla pevné a na kolečkách

 Chodítka

 Sedáky do vany

STATISTIKA R. 2007

Počet klientů využívající 

terénní službu
51

Počet klientů využívající 

ambulantní služby
325

Počet pracovníků na celé úvazky 3,2

MOTTO:

„Ve stáří nemusíte zůstat osamělí“

Vedoucí projektu: Pavla Lužová

Supervize: Mgr. Pavel Koutník

Kontaktní adresa: Zámecká 848, 696 32 Ždánice

Telefon: +420 518 633 817

Email: dps.zdanice@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Provozní doba 

V pracovní dny 07:15 - 15:45 hod.

Posláním DPS a Charitní pečovatelské služby 

je pomáhat seniorům a zdravotně postiženým 

našeho města a okolí překonávat obtížné situace, 

které vznikají v důsledku pokročilého věku nebo 

nemoci.

DEFINICE SLUŽBY 

 Pečovatelská služba ve Ždánicích má dlouho-

letou tradici. Svou samostatnou činnost zahájila 

1.1.1995 současně s otevřením Domu pečovatelské 

služby (DPS) ve Ždánicích. Město Ždánice převzalo 

od města Kyjova 35 pečovaných, kterým se posky-

toval převážně dovoz obědů. 

 V budově DPS se nachází celkem 24 bytů, z toho 

6 bezbariérových, 15 bytů pro jednotlivce a 3 byty 

pro dvojice, dále pak hygienické středisko, výdej-

na stravy s jídelnou, prádelna a technické zařízení. 

Žádostí o umístění je stále dost a žádný byt není 

prázdný déle než 3 týdny. 

 Od roku 1.1.2006 je provozovatelem pečovatel-

ské služby Diecézní charita Brno - Oblastní chari-

ta Hodonín. Naše klienty tvoří senioři a zdravotně 

postižení. V současné době poskytuje službu ve 

Ždánicích, Lovčicích, Archlebově a Dambořicích.

Snažíme se zůstat stabilní jednotkou poskytující 

služby, na kterou je možné se vždy obrátit o pomoc 

a která zde bude pro všechny potřebné.

 Náš personál poskytuje nejen profesionální pří-

stup, ale i lidskou účast a pochopení. 

SLUŽBU POSKYTUJEME V ROZSAHU STANO-

VENÉM 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

Další poskytovanou službou jsou masáže, nej-

častěji zaměřené na odstraňování bolestivých 

důsledků špatného sklonu a přetížení krční 

páteře.

Charitní pečovatelská služba Ždánice
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SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

 Snažíme se vytvořit prostředí důvěry a dob-

rých mezilidských vztahů mezi obyvateli DPS 

i dalšími seniory. Zejména v období svátků, kdy 

chybějící lidský kontakt vede k depresím, uza-

vírání se a ztrátě chuti do života. Pořádáme pro 

naše uživatele různá setkání zaměřená na aktivi-

zaci a posilování jejich schopností paměťových 

i motorický a především na vytváření přátel-

ských vztahů a společných zážitků (např. při 

tvorbě drobných výrobků, při koncertě dětí ze 

Základní umělecké školy). 

CÍLEM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JE 

 Doplnit péči o uživatele tak, aby si zachoval co 

nejvyšší míru samostatnosti a zůstal co nejdéle 

v domácím prostředí. 

PLÁNY DO BUDOUCNA

 zachovat stávající rozsah poskytovaných služeb

 udržet a dále zvyšovat kvalitu poskytovaných 

služeb

 udržet dostupnost služeb pro všechny seniory

 poskytnout službu co největšímu počtu uživa-

telů

STATISTIKA R. 2007

Počet klientů 159

Kapacita DPS Ždánice 27

Kapacita DPS Archlebov 4

Počet pracovníků 4,75

MOTTO:

„Každá cesta, i ta nejdelší se dá ujít malými kroky, které konáme vytrvale.“

Vedoucí projektu: Jaroslava Dvořáčková

Supervize: Mgr. Pavel Koutník

Kontaktní adresa: Sovětská 912, 685 01 Bučovice

Telefon: +420 517 381 056

Email: dps.bucovice@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

Provozní doba Pracoviště Bučovice:

Pracovní dny 07:30 – 16:00 hod.

PRACOVIŠTĚ SLAVKOV U BRNA:

Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Telefonní spojení: + 420 544 221 798

Provozní doba Pracoviště Slavkov u Brna:

Pracovní dny 06:30 – 15:00 hod.

 POSLÁNÍM DPS a Charitní pečovatelské služby 

je poskytnout sociální služby seniorům nebo plně 

invalidním osobám. Dát jim pocit jistoty, že jim 

bude dána podpora v případě zhoršení zdravot-

ního stavu. Cílem CHPS je podporovat klienty tak, 

aby si co nejdéle udrželi fyzické i duševní zdraví. 

DEFINICE SLUŽBY

 V DPS bydlí senioři, kteří mají sníženou soběstač-

nost v základních životních dovednostech. Potře-

bují částečnou podporu při zabezpečení běžného 

způsobu života. DPS není vhodný pro klienty, kte-

ří potřebují zdravotní péči. Veškeré pečovatelské 

služby, ať už základní nebo fakultativní jsou obyva-

telům poskytovány dle jejich potřeby a možností 

pečovatelské služby na základě uzavřené Smlouvy 

o poskytnutí sociální služby a dle platného sazeb-

níku, který je k dispozici na DPS. Služby jsou posky-

továny zaškoleným personálem, a to pracovnicemi 

v sociálních službách - pečovatelkami.

CÍLE SLUŽBY

 Cílem pečovatelské služby je vyhledávat a zajišťo-

vat okamžitou pomoc lidem , kteří nejsou schop-

ni svou situaci řešit vlastními silami ani za pomoci 

svých blízkých. Zajistit jim nezbytnou pomoc. 

sociální - osobní asistenci je – li snížená především 

schopnost zajistit osobní péči 

právní - kdy je snížená schopnost vlastními silami 

zvládnout svá práva a nároky 

duchovní - pomoc kdy nejsou schopni vlastními 

silami zvládnou životní situaci, krizi, prožitek 

další - pomoc v návaznosti na instituce města 

(lékař,domácí zdravotní péče …).

CÍLOVÁ SKUPINA

Senioři a osoby se zdravotním postižením

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 U potřebného klienta provádíme péči v jeho 

vlastním domácím prostředí účelně, humánně 

a efektivně. Smlouvě o poskytování služeb před-

chází dohoda mezi občanem 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 domác-

nosti a zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím. Péče je zajišťována v rozsahu Zákona 

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

Služby si hradí uživatelé dle vyhlášky č. 505/2006.

 Uživatelům je dále nabízena možnost zapůjče-

ní zdravotnických a kompenzačních pomůcek jako 

jsou např. postele, invalidní vozíky, toaletní židle, 

chodítka.

STATISTIKA R. 2007:

Charitní pečovatelská služba Bučovice

Počet klientů k 31.12.2007 342

Z toho muži 74

              ženy 268

Počet pracovníků 11

MOTTO: 

„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje břemeno druhému.“
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Charitní ošetřovatelská služba Bučovice 
a Slavkov u Brna

    MOTTO:

„…nikdy neříkej nikdy…“

Charitní pečovatelské služby Bučovice a Slavkov 

u Brna, čímž se nám daří zajistit komplexní péči 

u klientů. 

 V současnosti se nejvíce setkáváme s ošet-

řováním nemocných pacientů, kteří proděla-

li cévní mozkové příhody, různé úrazy, nádoro-

vá onemocnění, s různými onemocněními (DM 

– cukrovka, ICHS – různé formy ischem. choroby 

srdeční, nemoci žilní, ad.) 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 Odběry krve a biologického materiálu, cévkování 

 žen

 Aplikace injekcí, infuzní terapii

 Převazy ran, bércových vředů, dekubitů, využí-

váme 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

Jakou doplňkovou péči nabízíme: 

 � vyšetření glykémie glukometrem, orientační 

 vyš. moče

 � zapůjčování kompenzačních, rehabilitačních 

 pomůcek

 � rady v oblasti sociálně-právní nebo kontak-

tování služeb

 Dobrá spolupráce s praktickými lékaři, odbor-

nými lékaři a lékaři v nemocnicích má velký vliv 

na poskytování kvalitní a efektivní domácí péče. 

Jsme rádi, že v naší oblasti taková spolupráce 

existuje a práce sester v domácí péči je vnímána 

pozitivně. Sestra v domácí péči je více na očích 

veřejnosti, je posuzována, jak se chová, jak jedná, 

jak vypadá a zejména, co umí. Proto je nutnos-

tí sester, aby se neustále vzdělávaly a zvyšovaly 

odbornou erudici, aby se nebály zasahovat do 

ošetřovatelského procesu.

STATISTIKA ROKU 2007: 

Vedoucí projektu: Jitka Chramostová

Kontaktní adresa: ul. Sovětská 912, 

685 01 Bučovice

Telefon: +420 517 381 056

Email: dps.bucovice@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

POSLÁNÍ

 Zabezpečit nemocným lidem odbornou kvalit-

ní a efektivní pomoc ve vlastním domácím pro-

středí.

DEFINICE SLUŽBY

 Naše ošetřovatelská služba poskytuje zdra-

votní péči od února 2007 v Bučovicích , Slavkově 

u Brna a přilehlých obcích. Hlavní náplní naše-

ho projektu je poskytování nepřetržité zdravot-

ní péče v domácím prostředí klientů metodou 

ošetřovatelského procesu. Ošetřujeme klienty 

bez rozdílu věku, vyznání, rasy, sociálního posta-

vení, dle zdravotního stavu pacienta.

 Cílem služby je podpora, udržení a navrácení 

zdraví a podílení se na preventivní činnosti one-

mocnění a komplikací.

 Péče je zajišťována ošetřovatelským týmem - 

8 registrovaných všeobecných sester.

 Domácí péči indikuje ošetřující lékař, který 

určí rozsah a frekvenci návštěv individuálně dle 

zdravotního stavu pacienta. Správně indikova-

né výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťov-

nami na základě uzavřených smluv. Úzce spolu-

pracujeme s profesionálním týmem pečovatelek 
ošetřeno: 439 klientů

provedeno: 
9 345 ošetřovatelských 

návštěv 

provedeno: 19 820 výkonů
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Humanitární pomoc do zahraničí

 Stavební práce byly rozvrženy do postupných 

kroků a pokračují podle naplánovaného harmo-

nogramu tak, aby byla celá oprava budovy připra-

vena k provozu v srpnu 2008.

 Druhým úkolem minulého roku bylo zajistit 

výběrové řízení na zaměstnance pro pečovatel-

skou službu, která v této oblasti chybí. Započetí 

těchto služeb vidíme jako prioritní. Po několika jed-

náních byla podepsána smlouva s Diecézní charita 

Temešvár o provozování těchto služeb. DCH Teme-

švár zřídí za tímto účel v této oblasti nové středisko 

pečovatelské služby. Na základě průzkumu potřeb-

nosti sociálních služeb v této části Rumunska, kte-

rý jsme zpracovávali, zaměstná a proškolí potřeb-

ný počet pečovatelek. 

 Dále jsme řešili fi nanční pokrytí této služby, 

protože rumunský stát ze svého rozpočtu přispí-

vá na provoz sociální služby až po roce jejího fun-

gování – když tímto prokáže potřebnost této služ-

by v regionu. Proto bylo dohodnuto, že na první 

rok pečovatelské služby přispějeme ze zdrojů TKS 

právě na zaplacení provozních a mzdových nákla-

dů dvou pečovatelek, které působí ve sv. Heleně 

a Gerniku. 

I když stavební práce a zavádění pečovatelské 

služby postupovali podle nás poněkud zdlou-

havě, dává nám tato činnost radost z charitního 

díla v nových částech Evropy. Naše česká menši-

na, žijící v rumunském Banátu si naší činnost vel-

mi váží, a to je pro nás odměnou a uspokojením. 

Jsme hrdi na to, že děláme čest charity a naší vlas-

ti v zahraničí. 

 V roce 2007 jsme naši činnost v Rumunsku sou-

střeďovali k opravě budovy a vyhledávání vhod-

ných pracovnic v pečovatelské službě, se kterou 

jsme chtěli začít jako první. 

 Oprava budovy se zpozdila z důvodu navýšení 

stavebních prací. Bylo zjištěno, že oprava bude vět-

ší než jsme předpokládali, stavební fi rma nejdříve 

rozebrala střechu a strop budovy a znovu ji svázala 

železobetonovou konstrukcí. Na tento základ byla 

vystavěna podezdívka a byl zhotoven ještě jeden 

„ věnec“. Tím byla budova dostatečně zpevněna 

a mohly být započaty další tesařské a stavební 

práce.

Vedoucí projektu: Bc. Pavlína Hálová

Kontaktní adresa: Sadová 1, 695 01 Hodonín

Telefon:  +420 518 344 380

  +420 736 529 360

Email: pavlina.halova@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

DEFINICE SLUŽBY

 Krizový dobrovolný tým Hodonín nabízí psycho-

sociální pomoc obětem krizových situací, hromad-

ných neštěstí a živelních katastrof jako jsou povod-

ně, požáry a ekologické havárie. Krizovou pomoc 

zahrnuje přípravu a následnou pomoc při řešení 

mimořádných událostí a krizových stavů za úče-

lem podpory ochrany obyvatelstva při ohrožení 

života a zdraví.

CÍLE SLUŽBY 

 Poskytnout psychosociální a materiální podpo-

ru obětem nenadálých mimořádných událostí

CÍLOVÁ SKUPINA 

 Oběti mimořádných událostí

 Krizové týmy fungují na jednotlivých oblast-

ních charitách Diecézní charity Brno. V každé 

Oblastní charitě je jeden koordinátor krizového 

týmu, který zodpovídá za celý tým v rámci své 

působnosti. Jedná se o tým vycvičených profesi-

onálům, kteří jsou připraveni v případě potřeby 

poskytnout psychosociální a materiální pomoc, 

zajistit ubytování postiženým osobám a v rám-

ci možností plnit úkoly dané odpovědným pra-

covníkem IZS. Krizový tým se skládá z koordi-

nátora, zaměstnanců charity a dobrovolníků, 

přičemž zaměstnanci se v průběhu výjezdu stá-

vají také dobrovolníky. Krizový tým se řídí záko-

nem č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, zákonem 

č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném 

systému, zákonem č. 241/2000 Sb. o hospodář-

ských opatřeních pro krizové stavy a dalšími 

zákony, např. zákonem č. 198/2002 o dobrovol-

nické službě a zákonem č. 101/2000 o ochraně 

osobních údajů.

Krizový dobrovolný tým Hodonín

 Pro účely krizových stavů byla zřízena Krizová 

linka, která funguje při Oblastní charitě Blansko 

a je provozována 24 hodin denně. Tato linka při-

jímá oznámení o mimořádných událostech a kri-

zových situací, které dále předá příslušným čle-

nům Krizového týmu oblastní charity, ve které 

se mimořádná situace přihodila.

 Krizový dobrovolný tým je součástí Panelu 

neziskových organizací Jihomoravského kraje, 

jedná se o volné sdružení humanitární orga-

nizací Jihomoravského kraje. Panel je součás-

tí Krizového štábu Jihomoravského kraje, kde 

vytváří jednu z jeho pracovních skupin a podí-

lí se na koordinaci přípravy a řešení mimořád-

ných událostí a krizových situací vzniklých na 

území kraje.



Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007

CVIČENÍ KRIZOVÉHO DOBROVOLNÉHO TÝMU 

HODONÍN

 V červenci proběhl cvičný výjezd krizového týmu 

Hodonín, jednalo se o srážku vlaku s autobusem za 

Hodonínem směrem na Mutěnice. Cvičení probíha-

lo podle krizového plánu Oblastní charity Hodonín. 

Koordinátorka nejprve telefonicky svolala členy kri-

zového týmy, poté společně vyjeli k Dennímu cent-

ru, kde jsme vyzvedli uložené vybavení týmu. Poté 

byl tým rozdělen na dvě části, jedna skupina šla vařit 

čaj do termosek, druhá jela nakoupit do obchodu 

potřebné věci. Po příjezdu na místo události infor-

movala koordinátorka ředitele OCH. Členové týmu 

si nasadili refl exní vesty s logem Caritas, krizový tým. 

Svou psychosociální pomoc jsme zaměřili na účast-

níky, kteří byli v šoku, báli se o své zraněné příbuzné, 

byli účastni dopravní nehody. Rozložili jsme lehátka, 

přikryli jsme oběti nehody dekou, podali jim mine-

rální vodu, čaj, tatranky. Poskytovali jsme na místě 

psychosociální pomoc, doprovázení. Cílem akce byla 

koordinace týmu, zjistit za jak dlouho jsme schopni 

výjezdu. Jednalo se o první společné cvičení krizové-

ho týmu Hodonín. V dalších cvičení budeme pokra-

čovat a vylepšovat akce schopnost krizového týmu.

CVIČENÍ MORAVA 2007

 Krizový dobrovolný tým Hodonín se v rámci Pane-

lu neziskových organizací účastnil cvičení složek Inte-

grovaného záchranného systému, které proběhlo 

v srpnu v obci Rohatec. Námětem cvičení bylo pro-

vádět záchranné a likvidační práce na řece Moravě 

při havárii cisterny, která přepravovala nebezpeč-

né chemické látky. Vzhledem k nebezpečí zamoření 

životního prostředí bylo nutné neprodleně vypro-

stit havarovanou cisternu z vodního toku. K zásahu 

byla vyžádána také pomoc 155. záchranného prapo-

ru Bučovice. Byla nutná spolupráce všech základních 

a vybraných ostatních složek Integrovaného záchran-

ného systému. Za Panel neziskových organizací byli 

cvičení Morava 2007 přítomni Diecézní charita Brno 

(Oblastní charita Hodonín), Český červený kříž a ADRA. 

V rámci chodu humanitární základny měla Diecézní 

charita Brno po celou dobu cvičení na starost stravu 

a doprovod evakuovaných z autobusu k přijímacím 

místům. Český červený kříž prováděl evidenci oby-

vatelstva v přijímacím středisku, lékařskou prohlídku 

a rozdělení ubytování (rodiny spolu apod.). ADRA se 

věnovala doprovodu evakuovaných do ubytovacích 

zařízení a poskytovali evakuovaným asistenci.

28 29MOTTO:

„Naše služba bude lidem natolik prospěšná, kolik lásky do ní vložíme.”

Vedoucí projektu: Lenka Hrubá

Kontaktní adresa: Sadová 1, 695 01 Hodonín

Telefon: +420 518 344 380

Email: lenka.hruba@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

 Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě 

Hodonín zahájilo svou činnost v červnu roku 2002. 

Hlavním cílem je kontaktování nových a udržení 

si stávajících členů dobrovolnické činnosti, kteří 

provádějí svou aktivitu bezúplatně a ve svém 

volném čase.

Podle zaměření služeb oblastní charity se 

zájemci o dobrovolnictví mohou podílet na:

 aktivitách farností a farních charit 

 jednorázových dobročinných akcích 

 pomoci nemocným a starým lidem 

v domácnostech, v domovech pokojného stáří 

 pomoci bezdomovcům 

 pomoci matkám s dětmi v tísni 

 pomoci drogově závislým 

 pomoci v poradnách pro lidi v tísni 

 sbírkách pro potřebné 

 Tříkrálové sbírce 

SLUŽBY DOBROVOLNÍKŮ:

 Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě 

Hodonín pořádá různé sbírky, benefi ční akce 

(koncerty, výstavy, prezentace, aj.), při nichž pomoc 

dobrovolníků velmi vítáme. Spolupracujeme 

s farními charitami, kterých je celkem 17.

AKCE:

Tříkrálová sbírka – ojedinělá sbírka, která se koná 

v období svátku Tří králů.

Benefi ční akce – koncerty, výstavy na střediscích, 

v kostelech, ve školách, aj.

Vagónová sbírka – jedná se o humanitární sbírku 

ošacení, obuvi, hraček, knih, domácích potřeb, 

školních a sportovních potřeb, látek, hygienických 

potřeb, aj. Darované věci se svážejí do centrálního 

skladu v Úpici u Broumova, kde se třídí a rozesílají 

do postižených oblastí.

30 dní pro neziskový sektor – v měsíci únoru je 

možnost zviditelnit Charitu a její působnost

Dobrovolnické centrum Hodonín

Tento projekt je spolufi nancován z prostředků 

EU prostřednictvím Jihomoravského kraje 

v rámci Společného regionálního operačního 

programu.

MOTTO

„Nejlepším potěšením a největší radostí v životě je cítit se potřebný a blízký lidem.“
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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

30 31

Vedoucí projektu: Lenka Hrubá

Kontaktní adresa: Sadová 1, 695 01 Hodonín

Telefon: +420 518 344 380

+420 737 234 077

Email: lenka.hruba@caritas.cz

www stránky: www.hodonin.caritas.cz

CO JE TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

 Tříkrálová sbírka umožňuje veřejnosti podílet 

se spolu s Diecézní charitou na pomoci sociálně 

slabým či trpícím a stává se jedním z pravidelných 

zdrojů pro podporu charitní činnosti. Česká bis-

kupská konference pověřila její organizací Charita 

Česká republika se sídlem v Praze, které sdružuje 

oblastní i farní charity v celé České republice – tedy 

i na území brněnské diecéze. Sbírka je osvědče-

na Magistrátem hl. m. Prahy pro území celé Čes-

ké republiky dle zákona 117/2001 Sb. Každoročním 

pořádáním sbírky chceme vytvořit tradici, pozi-

tivní myšlení, společenské klima a cíleně formo-

vat veřejné mínění ve prospěch sociálně slabých 

a trpících.

JAK PROBÍHÁ

 V době, kdy je sbírka ohlášena, chodí do ulic 

našich měst, obcí i do většiny domácností po celé 

republice skupinky tří koledujících králů vybírat do 

pokladniček příspěvky od občanů. 

 Vedoucí skupinek koledníků se prokáží prů-

kazkou, na které je razítko Oblastní charity a pod-

pis prezidenta Charita Česká Republika. Tato prů-

kazka je opravňuje k provádění sbírky konané na 

celém území české republiky dle povolení Magis-

trátu hlavního města Prahy platného pro území 

celé České republiky. Pokladničky jsou zapečetěny 

a opatřeny razítkem městského nebo obecního úřa-

du. Sbírku provází rozsáhlá propagační kampaň. 

CÍL SBÍRKY

1.  Formovat veřejnost k sociálnímu cítění.

2.  Získat fi nanční prostředky na činnost svých stře-

disek pomoci.

3. Umožnit občanům podílet se aktivně a osobně  

na charitní práci.

Tříkrálová sbírka
VÝSLEDKY

Rozdělení fi nančních prostředků

65%  projekty Oblastních charit

15%  Diecézní charity

10%  humanitární pomoc

 5%  Sdružení Česká katolická charita

 5%  režie sbírky 

TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU 2007 

JSTE PŘISPĚLI NA:

 opravu budovy pro pečovatelskou a ošetřova-

telskou službu a činnost pečovatelek v českých 

vesnicích v Rumunsku

 dovybavení střediska Charitní ošetřovatelské 

služby Bučovice potřebnými zdravotnickými 

pomůckami

 výstavbu nového dětského domova v Sered-

ném na Ukrajině

 uskutečnění akutní operace jedenáctiletého 

dítěte

 nákup osobního automobilu pro ošetřovatel-

skou službu v rodinách 

 nutné náklady Centra prevence drogových 

závislostí z důvodu nabídky rozšíření služeb

 podporu lidem ve zdravotní a sociální nouzi

 nákup kompenzačních a rehabilitačních pomů-

cek pro Charitní pečovatelskou službu Ždánice 

Rádi bychom poděkovali všem, kdo se na Tříkrá-

lové sbírce podíleli. Ať už to byli vedoucí sku-

pinek koledníků, pomocní asistenti, samotní 

koledníci, kněží, starostové a zastupitelé obcí.

MOTTO:

„Radost začíná právě v tom okamžiku, kdy ses vzdal pokusu hledat štěstí  a snažíš se ho darovat druhým.“
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LEDEN 

 Tříkrálová sbírka

 Jízda Tří králů na koních v městě Hodonín

 Požehnání Tříkrálovým koledníků v katedrále 

sv. Petra a Pavla v Brně

 Zahájení provozu Charitní ošetřovatelské služby 

Bučovice a Slavkov u Brna

ÚNOR 

 Kadeřnický salón na Domově pro matky s dětmi 

Hodonín

BŘEZEN 

 Beseda s pracovníky sociální péče na Domově 

pro matky s dětmi Hodonín

 Návštěva Městské knihovny klientek Domova pro 

matky s dětmi Hodonín

DUBEN

 Vagónová sbírka

 Účast koordinátorky na cvičení krizového štábu 

v Tišnově

 Setkání dobrovolníků v Žarošicích  

KVĚTEN

 Vystoupení dětí AD k svátku matek

 Den matek - vystoupení dětí z mateřské školy na 

CHPS Ratíškovice

 Rozšíření Charitní pečovatelské služby Bučovice 

o pracoviště ve Slavkově u Brna

ČERVEN

 Vagónová sbírka - účast na Dni dětí „U Jezu“

 Oslava 15. výročí znovuobnovení Diecézní charity 

Brno v zámku Kinského ve Žďáře nad Sázavou

 Rozšíření Charitní pečovatelské služby Mutěnice 

o pracoviště v Dolních Bojanovicích

ČERVENEC

 Cvičení krizového dobrovolného týmu u Mutě-

nic

SRPEN

 Součinnostní cvičení krizového dobrovolného 

týmu ve spolupráci se složkami Integrované-

Akce oblastní charity Hodonín 2007
ho záchranného systému a dalšími neziskovými 

organizacemi v Rohatci

ZÁŘÍ

 Mše sv. za pracovníky Charity v Ratíškovích

 Oslava 5. výročí provozu Charitní pečovatelské 

služby Ratíškovice

 Den charity

 Vagónová sbírka

 Pouť klientů Charitní pečovatelské služby Bučo-

vice do Křtin

ŘÍJEN

 Mezinárodní veletrh „Hospimedica“ v Brně 

s účastí Oblastní charity Hodonín

 Vagónová sbírka

LISTOPAD

 Setkání zaměstnanců a dobrovolníků Oblastní 

charity Hodonín u příležitosti 15. výročí znovu-

obnovení DCH Brno.

 Charitní ošetřovatelská služba Bučovice ve spo-

lupráci se Svazem invalidů Bučovice a OÚ Nemo-

chovice uspořádala měření glykémií, tuků a krev-

ního tlaku. 

 uzavřená smlouva mezi Diecézní charitou Teme-

švár a Oblastní charitou Hodonín na pokrytí 

mezd pečovatelek v rozvíjející se pečovatelské 

službě v rumunském Banátu

PROSINEC

 Výroba adventních věnců klientek Domova pro 

matky s dětmi Hodonín

 Vánoční besídky a společné štědrovečerní veče-

ře s klienty na jednotlivých zařízeních

 Setkání pracovníků Diecézní charity Brno s Mons. 

Vojtěchem Cirklem

 V průběhu celého roku výroba dárkových 

a dekoračních předmětů, v rámci tzv. „Kreativ-

ních dnů“ s uživatelkami CHPS Ratíškovice

Zpráva auditora
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Aktiva Stav k 1.1.2007 Pohyb v r.2007 Stav k 31.12.2007

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 418 786,45 863 219,00 2 282 005,45

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

II.  Dlouhodobý hmotný majetek celkem 2 866 659,01 1 168 861,00 4 035 520,01

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

     Stavby 676 780,05 0,00 676 780,05

     Samostatné movité věci a soubory 1 064 818,50 1 243 080,00 2 307 898,50

     Drobný dlouhodobý hmotný majetek 989 789,96 -74 219,00 915 570,96

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

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -1 447 872,56 -305 642,00 -1 753 514,56

B.  Krátkodobý majetek celkem 2 167 474,04 795 694,42 2 977 201,06

I.   Zásoby 0,00 0,00 0,00

II.  Pohledávky celkem 621 324,43 738 658,63 1 359 983,06

     Odběratelé 46,00 526,00 572,00

     Poskytnuté provozní zálohy 254 899,63 -98 550,63 156 349,00

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

     Jiné a ostatní pohledávky 366 378,80 823 673,66 1 190 052,46

III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 1 243 013,75 -135 098,15 1 121 948,20

     Pokladna 57 501,50 40 284,50 97 786,00

     Ceniny 13 945,00 -3 880,00 10 065,00

     Účty v bankách 1 171 567,25 -157 470,05 1 014 097,20

IV. Jiná aktiva celkem 303 135,86 192 133,94 495 269,80

Aktiva celkem 3 586 260,49 1 658 913,42 5 259 206,51

Pasiva Stav k 1.1.2007 Pohyb v r.2007 Stav k 31.12.2007

A.  Vlastní zdroje 2 686 021,34 918 848,74 3 604 870,08

I.   Jmění celkem 2 596 469,60 940 468,74 3 536 938,34

     Vlastní jmění 2 566 987,60 727 583,74 3 294 571,34

     Fondy 29 482,00 212 885,00 242 367,00

II.  Výsledek hospodaření celkem 89 551,74 -21 620,00 67 931,74

     Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -27 768,75 27 768,75 0,00

     Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let 117 320,49 -49 388,75 67 931,74

B.  Cizí zdroje celkem 696 617,67 949 398,27 1 646 015,94

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

III. Krátkodobé závazky 696 617,67 949 398,27 1 646 015,94

     Dodavatelé 44 429,90 319 318,79 363 748,69

     Přijaté zálohy 426 000,00 72 000,00 498 000,00

     Ostatní závazky 145 098,00 324 878,00 469 976,00

     Zaměstnanci 28 119,00 -4 156,00 23 963,00

     DPH 0,00 206,52 206,52

     Ostatní a jiné závazky 52 970,77 237 150,96 290 121,73

C. Ostatní pasiva - přechodné účty pasiv 203 621,48 -70 350,92 133 270,56

I.   Časové rozlišení pasiv celkem 203 621,48 -70 350,92 133 270,56

     Výnosy příštích období 56 490,00 -52 000,00 4 490,00

     Dohadné účty pasivní 147 131,48 -18 350,92 128 780,56

Pasiva celkem 3 586 260,49 1 797 896,09 5 384 156,58

Hospodářský výsledek za rok 2007 - ztráta -124950,07

Přehled o stavu a pohybu majetku 
v Oblastní charitě Hodonín v roce 2007 (v Kč)
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Instituce:

-  Ministerstvo práce       

  a sociálních věcí ČR

-  Ministerstvo 

  zdravotnictví ČR

-  Ministerstvo vnitra ČR

-  Rada vlády pro koordinaci

  protidrogové politiky

-  Všeobecná zdravotní 

  pojišťovna

-  Oborová zdravotní 

  pojišťovna

-  Vojenská zdravotní 

  pojišťovna

-  Zdravotní pojišťovna 

  Metal Aliance

-  Zdravotní pojišťovna 

  Ministerstva vnitra

-  Česká národní zdravotní 

  pojišťovna

-  Jihomoravský kraj

-  Úřad práce Hodonín

-  Úřad práce Vyškov

-  Úřad práce Brno - město

-  Evropské fondy

-  Nadace VIA

-  Nadace VIZE

-  Nadace rozvoje 

  občanské společnosti

-  Společenství rodin

-  KDU-ČSL

-  Česká pošta s.p.

-  Obec Dolní Bojanovice

-  Obec Mutěnice

-  Obec Žarošice

-  Obec Ratíškovice

-  Obec Čejkovice

-  Obec Archlebov

-  Obec Šardice

-  Obec Lovčice

-  Obec Hovorany

-  Obec Čejč

-  Obec Dambořice

-  Město Bzenec

-  Město Hodonín

-  Město Slavkov u Brna

-  Město Ždánice

-  Základní škola Gaslenz 

  Rakousko

Firmy a ostatní fyzické osoby:

-  Autooprava Bílík

-  Tiskárna Lelka

-  KVART Dolní 

  Bojanovice

-  OMNIKA spol. s.r.o 

  Hodonín

-  Progrestav s.r.o.

-  Potraviny HODOŇANKA

-  PLUS s.r.o Hodonín

-  TVARBET Moravia 

  Hodonín

-  Stavební fi rma 

  Pavka Mikulčice

-  The Candy Plus Sweet 

  Faktory s.r.o Rohatec

-  Lepier Faschion Brno

-  INA BABY MARKET 

  Hodonín

-  Knihkupectví Dvořáková 

  Hodonín

-  TPK spol. s.r.o. Hodonín

-  CC Systems a.s. 

  Hodonín

-  VALTECH TORS a.s. 

  Hodonín

-  JIPO Hodonín

-  Z. Kalábek Hodonín

-  Veletrhy Brno, a.s.

-  GE Money Bank, a.s.

-  Český červený kříž

-  Ing. Jiří Matyáš

-  MUDr. Okáčová

-  MUDr. Bíla

-  JUDr. Jana  

   Pospíšilová

-  Bc. Lenka Navrátilová 

  (CK Baleza Bučovice)

-  Anna Horáková

  (kniha Bučovice)

-  Olga Sochorová 

  (DD Hvězda Hvězdlice)

-  Helena Smisitelová

-  Julius Markovič

-  Vojtěch Pavel

-  p. Kalivoda

-  p. Svobodová

-  p. Uhrajová

-  p. Mach

-  p. Sochorová

-  p. Skácelová

-  p. Esterka

-  p. Hála

-  p. Adamcová

-  p. Netopilová

-  klientky DMT

Farní charity:

 Dolní Bojanovice

 Hovorany

 Lužice

 Slavkov

 Mutěnice

Za podporu a informace

o naší činnosti děkujeme

regionálním médiím:

-  Slovácko, regionální  

 týdeník

-  Televize Slovácko

-  Hodonínské listy

-  Naše Slovácko

-  HA – noviny

-  Rovnost – Vyškovské 

  listy

-  Rádio Jih

-  Právo

-  MF Dnes

-  Česká televize

-  Propagační média měst 

  a obcí v regionu

Děkujeme i těm dárcům, kteří si nepřáli být zveřejněni.

Poděkování sponzorům
Organizační struktura 
Oblastní charity Hodonín

Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín

Diecézní charita Brno

Ředitel OCH Hodonín

Dobrovolnické centrum Hodonín

Správa OCH Hodonín

Nízkoprahové denní centrum Hodonín 

Domov pro matky s dětmi Hodonín

Centrum prevence drogových závislostí Hodonín

Kontaktní centrum Hodonín a terénní práce 

v rámci Harm redution

Charitní sociálně právní poradna Bučovice

Charitní pečovatelská služba Ratíškovice

Domovinka – charitní pečovatelská služba Šardice

Charitní pečovatelská služba Bučovice

Charitní ošetřovatelská služba Bučovice 

a Slavkov u Brna 

Poradna pro ženy a dívky Hodonín

Rodičovské centrum Sluníčko

Humanitární pomoc do zahraničí 

Krizový dobrovolný tým Hodonín

Farní charity

Informační a poradenská činnost pro cizince

Charitní pečovatelská služba Mutěnice

Charitní pečovatelská služba Ždánice



Diecézní charita Brno

Oblastní charita Hodonín
Wilsonova, 695 01 Hodonín

Tel.: 737 243 080

e-mail: hodonin@caritas.cz

www.hodonin.caritas.cz

č.ú.: 35-8972550257/0100   KB Hodonín


