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1Slovo ředitele

VáÏení charitní spolupracovníci, 

otevíráte V˘roãní zprávu Oblastní charity Hodonín za rok 2012.
JestliÏe patfiíte k fandÛm Charity, tak urãitû je ve Vás kus zvûda-
vosti, jak jsme si v uplynulém roce vedli. Zde vám pfiedkládám
nûkolik informací o na‰í ãinnosti.

Vstoupili jsme do roku, ve kterém i Oblastní charita Hodonín 
oslavila 20 let od znovuobnovení své ãinnosti. To uÏ je fiada let,
která vytváfií pohled na organizaci rozrÛstající se aÏ do dne‰ní
velikosti a nabídky sociálních, zdravotních a charitních sluÏeb.
Urãitû se mnohé podafiilo, a to bereme jako samozfiejmost. To,
co se nepodafiilo uskuteãnit, to nás mrzí i bolí. Ale asi vÏdycky
nemÛÏeme oãekávat úspûch. Pfii pohledu zpût zji‰Èuji, Ïe i neús-
pûchy jsou pro Ïivot organizace v jistém slova smyslu i potfieb-
né, neboÈ nás drÏí více pohromadû a „pfii zemi“. Ne v‰echno, co
si pfiejeme, je nám dopfiáno. Lze doufat, Ïe nûkdy jindy se nám
to podafií.

Jsem rád, Ïe je daleko více situací, které nás potû‰ily – fiada 
fungujících sluÏeb a nov˘ch pracovi‰È v celém regionu je toho dÛ-
kazem. Jsem rád, Ïe se nám spoleãnû podafiilo vytvofiit v˘born˘
a profesionální kolektiv zamûstnancÛ, ktefií nejenom charitu 
vnímají, ale jí také Ïijí, jsou Ïivou souãástí velikého charitního díla,
na coÏ jsou také hrdí. Vnitfinû si uvûdomujeme, Ïe takové dílo by
se nemohlo vytvofiit a nemohlo by fungovat jenom tak. Na‰e prá-
ce nám dává velmi ãasto zakusit BoÏí pomoc, BoÏí pfiítomnost.
Díky za v‰echny Va‰e modlitby, jimiÏ charitní dílo podpíráte. 

Bez takové podpory by nevzniklo ani jedno ze zatím posledních
stfiedisek pomoci – Charitní ubytovna v Hodonínû, kterou jsme
otevírali 15. prosince 2012, aby zde v takfika rodinném prostfiedí
mohlo oslavit Vánoce prvních 20 obyvatel. Radostné pfiitom 
bylo, Ïe pfii nutné opravû této budovy velmi aktivnû pomáhali
i klienti Denního centra pro lidi bez domova. A nûktefií z nich zde
na‰li svÛj nov˘ domov. 

Velk˘ posun vidím i v na‰í
humanitární pomoci, a to
v ãesk˘ch vesnicích v Ru-
munsku. Ve tfiech vesni-
cích se nám podafiilo zís-
kat od obecních úfiadÛ
prostfiedky na peãovatel-
ky. TakÏe peãovatelky pla-
tíme jiÏ pouze ve dvou
zb˘vajících ãesk˘ch ves-
nicích. Uskuteãnila se zde
také první náv‰tûva na‰e-
ho zubafie. Tato velmi oãe-
kávaná a vítaná ãinnost pfiinesla u místních obyvatel velmi pozi-
tivní reakci na ãinnost Charity v této oblasti. Velmi si váÏíme i toho,
Ïe se nám podafiilo zajistit duchovní sluÏbu pro na‰e vûfiící.
Nûkolikrát bûhem roku zde pÛsobil i prezident Diecézní charity
Brno Mons. Josef Zouhar a nûkolik dní okusil duchovní sluÏbu 
i otec Pavel Lacina. Díky.

Ale ãas plyne, a aniÏ jsme se nadáli, vstoupili jsme do prvních 
dní nového dvacetiletí Charity. A tak pfieji nejen Charitû ale 
i v‰em zamûstnancÛm, rodinn˘m pfiíslu‰níkÛm, dobrovolníkÛm,
aÈ se i nadále dafií rozvíjet spoleãné charitní dílo s profesionálním
pfiístupem, s duchovní podporou a se srdcem na dlani. Za v‰e
dosavadní Vám dûkuji – dvacetiletí chariÈáci.

Bc. Václav Salajka
fied i te l  Ob lastn í  char i ty  Hodon ín
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vedoucí: Barnetová Sylva – vrchní sestra
telefon: Buãovice +420 517 331 847

Slavkov u Brna +420 544 212 504
mobil vrchní sestra +420 608 709 283
adresa: ul. Sovûtská 912, 685 01 Buãovice
e-mail: chos.bucovice@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

Pracoviště Bučovice: 
Sovûtská 912 – poliklinika, 685 01 Buãovice
Provozní doba • 7.00 – 15.30 hod., dle potfieby nepfietrÏitá

Pracoviště Slavkov u Brna:  
Polní 1444 - penzion, 685 02 Slavkov u Brna
Provozní doba • 7.00 – 15.30 hod., dle potfieby nepfietrÏitá

Charitní o‰etfiovatelská sluÏba poskytuje zdravotní sluÏbu od února
2007 v Buãovicích, Slavkovû u Brna a pfiilehl˘ch obcích. Hlavní 
náplní na‰eho projektu je poskytování nepfietrÏité zdravotní péãe 
v domácím prostfiedí klientÛ metodou o‰etfiovatelského procesu.
O‰etfiujeme klienty bez rozdílu vûku, vyznání, rasy, sociálního posta-
vení, dle zdravotního stavu pacienta.

Cílem sluÏby je podpora, udrÏení a navrácení zdraví a podílení se na
preventivní ãinnosti onemocnûní a komplikací. Péãe je zaji‰Èována 
o‰etfiovatelsk˘m t˘mem – 7 registrovan˘ch v‰eobecn˘ch sester 
a vrchní sestrou.
Domácí péãi indikuje o‰etfiující lékafi, kter˘ urãí rozsah a frekvenci
náv‰tûv individuálnû dle zdravotního stavu pacienta. Správnû indi-
kované v˘kony jsou hrazeny zdravotními poji‰Èovnami na základû 
uzavfien˘ch smluv. 
V pfiípadû, Ïe indikace DP není nutná z pohledu lékafie, poskytujeme
i sluÏby za pfiímou úhradu klienta (velice ojedinûle) – nesmí v‰ak b˘t
v rozporu s indikací lékafie (napfi. rehabilitaãní cviãení). 
Úzce spolupracujeme s profesionálním t˘mem peãovatelek Charitní
peãovatelské sluÏby Buãovice a Slavkov u Brna, ãímÏ se nám dafií
zajistit komplexní péãi u klientÛ. 

V souãasnosti se nejvíce setkáváme s o‰etfiováním nemocn˘ch 
klientÛ, ktefií prodûlali cévní mozkové pfiíhody, mají rÛzné úrazy, 

defekty - bércové vfiedy, nádorová onemocnûní a rÛzná jiná one-
mocnûní (DM – cukrovka, ICHS – rÛzné formy ischemické choroby
srdeãní, nemoci Ïilní, atd.)  
V posledních dvou letech peãujeme o stále více umírajících klientÛ
v domácím prostfiedí ve spolupráci s o‰etfiujícími lékafii – praktiãtí
lékafii, lékafii z nemocnic, MOU Brno, atd. Tím pádem nebyla nutná
hospitalizace klienta a klienti umírali ve svém sociálním prostfiedí 
v blízkosti rodiny a nápomocné sestry. Péãe byla poskytována ne-
pfietrÏitû, dle potfieby i v noãních hodinách.

Poskytované služby 
• 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 doplÀkovou péãi nabízíme: vy‰etfiení glykémie glukometrem,
orientaãní vy‰etfiení moãe, zapÛjãování kompenzaãních pomÛcek,
rady v oblasti sociálnû-právní nebo kontaktování sluÏeb.

Dobrá spolupráce s praktick˘mi lékafii, odborn˘mi lékafii a lékafii
v nemocnicích má velk˘ vliv na poskytování kvalitní a efektivní
domácí péãe. Jsme rádi, Ïe v na‰í oblasti taková spolupráce 
existuje a práce sester v domácí péãi je vnímána pozitivnû.
Sestra v domácí péãi je více na oãích vefiejnosti, je posuzována,
jak se chová, jak jedná, jak vypadá a zejména, co umí. Proto je
nutností sester, aby se neustále vzdûlávaly a zvy‰ovaly odbornou
erudici, aby se nebály zasahovat do o‰etfiovatelského procesu.

Statistika roku 2012: ošetřeno 513 klientů
provedeno 13 136 ošetřovatelských návštěv 
provedeno 31 796 ošetřovatelských výkonů
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vedoucí: Bc. Alena KoÏíková
supervize: Mgr. Ilona Gertnerová
telefon: Buãovice +420 517 381 056, 

Slavkov u Brna +420 544 221 798
adresa: Zahradní 886, 685 01 Buãovice

Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
e-mail: dps.bucovice@charita.cz, dps.slavkov@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

Pracoviště Bučovice
Provozní doba • po – pá 7.30 – 16.00 hod.

Pracoviště Slavkov u Brna
Provozní doba • po – pá 6.30 – 18.30 hod.

POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním na‰í charitní peãovatelské sluÏby je poskytnout uÏivatelÛm
takovou pomoc a podporu, jaká jim umoÏní co nejdéle dÛstojnû Ïít
ve svém pfiirozeném prostfiedí. SluÏby jsou poskytovány na základû
individuálních potfieb uÏivatele.

CÍLOVÁ SKUPINA
Na‰e sluÏba je urãena obyvatelÛm mûsta Buãovice, Slavkova 
u Brna a pfiilehl˘m obcím. Cílovou skupinu tvofií:
• seniofii, jejichÏ situace vyÏaduje pomoc jiné osoby
• osoby, které mají sníÏenou sobûstaãnost z dÛvodu vûku nebo 

chronického onemocnûní nebo zdravotního postiÏení, jejichÏ 
situace vyÏaduje pomoc jiné osoby 

CÍLE SLUŽBY
• pomoc uÏivateli pfii zvládání hygienick˘ch, stravovacích a dal‰ích

denních situací 
• podpora uÏivatele pfii zabezpeãení chodu domácnosti  
• podpora pfii udrÏování samostatnosti a vlastních dovedností 

uÏivatele
• zabezpeãení kontaktu uÏivatele s rodinou i vlastním okolí 
• pomoc pfii vyhledávání navazujících sluÏeb
• prostfiednictvím terénní i ambulantní sluÏby naplÀovat individuální 

potfieby uÏivatele, nechat je samostatnû se rozhodnout, do jaké
míry pomoc potfiebují

• roz‰ifiovat terénní peãovatelskou sluÏbu do men‰ích obcí, kde Ïijí 
pfieváÏnû seniofii

POSKYTOVANÉ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc a podpora pfii podávání jídla a pití
• pomoc pfii oblékání a svlékání
• pomoc pfii prostorové orientaci, samostatném pohybu
• pomoc pfii pfiesunu na lÛÏko nebo vozík

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu
• pomoc pfii úkonech osobní hygieny a pouÏití WC
• pomoc pfii základní péãi o vlasy, ruce ãi nohy a nehty

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• dovoz nebo doná‰ka jídla
• pomoc pfii pfiípravû jídla a pití
• pfiíprava a podání jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti
• bûÏn˘ úklid a údrÏba domácnosti
• pomoc pfii zaji‰tûní velkého úklidu
• bûÏné nákupy, velké nákupy
• pochÛzky (lékafi, lékárna, po‰ta apod.)
• praní a Ïehlení prádla

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• doprovod dospûl˘ch k lékafii

Další – fakultativní služby
• pÛjãování kompenzaãních pomÛcek (elektrické polohovací

postele, invalidní vozíky, chodítka, toaletní kfiesla)
• pedikúra, masáÏe
• dohled nad léãebn˘m reÏimem

DALŠÍ AKTIVITY 
Nadále poskytujeme sluÏby ve veãerních hodinách, víkendech 
a svátcích. Pofiádáme sbûry ‰atstva na rÛzn˘ch místech, kde obãané
mohou odloÏit své jiÏ nepotfiebné obleãení, které je‰tû mÛÏe po-
slouÏit potfiebn˘m.

STATISTIKA
V roce 2012 vyuÏilo na‰e sluÏby 139 uÏivatelÛ.
V CHPS pracuje 11 pracovníkÛ, pfiepoãteno na úvazky 10,8. 
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vedoucí:  Eva Fr˘dková, DiS
supervize: Mgr. Hana âamlíková

Pracoviště Mutěnice
adresa: Kvûtná 379, 696 11 Mutûnice
telefon: +420 518 370 388, +420 737 234 097
e-mail: dps.mutenice@charita.cz

www.hodonin.charita.cz
provozní doba • pondûlí – pátek 7.00 – 15.30 hodin

Pracoviště Dolní Bojanovice
adresa: U penzionu 431, 696 17 Dolní Bojanovice
telefon: +420 518 372 097, +420 739 389 105
e-mail: dps.bojanovice@charita.cz
provozní doba • pondûlí – pátek 7.00 – 15.30 hodin

Pracoviště Čejkovice
adresa: Templáfiská 500, 696 15 âejkovice
telefon: +420 731 425 495 peãovatelka

+420 737 234 097 pedikúra
e-mail: chps.cejkovice@charita.cz
provozní doba • pondûlí – pátek 7.30 – 14.00 hodin
Dle zji‰tûn˘ch potfieb zájemcÛ a uÏivatelÛ lze provozní dobu 
pfiizpÛsobit.

POSLÁNÍ  SLUŽBY
Posláním Charitní peãovatelské sluÏby Mutûnice je poskytování peão-
vatelsk˘ch sluÏeb seniorÛm v obcích Mutûnice, âejkovice, Dolní
Bojanovice a Josefov, ktefií potfiebují pomoc a podporu pfii péãi o se-
be a svou domácnost, a to z dÛvodu stáfií nebo zdravotního stavu.

CÍLOVÁ  SKUPINA – seniofii
Cílem peãovatelské sluÏby je doplnit péãi o uÏivatele tak, aby si za-
choval co nejvy‰‰í míru samostatnosti a zÛstal co nejdéle v pfiirozeném
domácím prostfiedí.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc a podpora pfii podávání jídla a pití 
• pomoc pfii oblékání a svlékání
• pomoc pfii prostorové orientaci, samostatném pohybu
• pomoc pfii pfiesunu na lÛÏko nebo vozík
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu

• pomoc pfii úkonech osobní hygieny 
• pomoc pfii základní péãi o vlasy, ruce, nohy a nehty
• pomoc pfii pouÏití WC
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• dovoz nebo doná‰ka jídla
• pomoc pfii pfiípravû jídla a pití
• pfiíprava a podání jídla a pití
pomoc při zajištění chodu domácnosti
• bûÏn˘ úklid a údrÏba domácnosti
• údrÏba domácích spotfiebiãÛ
• pomoc pfii zaji‰tûní velkého úklidu
• bûÏné nákupy  
• pochÛzky (lékafi, lékárna, po‰ta apod.)
• praní a Ïehlení prádla
prostředkování kontaktu se společenským prostředím
• doprovod dospûl˘ch k lékafii

Fakultativní služby
• pÛjãování kompenzaãních pomÛcek do domácností (polohovací po-
stele – elektricky ovládané, invalidní vozíky, chodítka, toaletní kfiesla,
stolky k posteli, pfiesunovací pásy aj.), pedikúra, podpora dodrÏování
léãebného reÏimu
Poskytováním peãovatelské sluÏby se snaÏíme umoÏnit seniorÛm 
ve spádov˘ch obcích zÛstat ve svém domácím prostfiedí co nejdéle 
a s pomocí peãovatelky zvládat péãi o sebe sama a svou domácnost
i v pfiípadû nemoci ãi dÛsledkÛ stáfií. ·irokou nabídkou na‰ich sluÏeb
se snaÏíme tûmto lidem dodat jistotu, Ïe v pfiípadû potfieby nezÛsta-
nou sami bez pomoci.  
V Domovû pokojného stáfií jsou pravidelnû slouÏeny m‰e svaté
(Velikonoce, Vánoce,…) Pfii pfiíleÏitosti rÛzn˘ch svátkÛ pfiicházejí dûti 
z místní matefiské ‰koly s pfiipraven˘m programem a drobn˘mi dárky
pro seniory (besídka ke Dni seniorÛ, ke Dni matek, vánoãní besídka…)
Seniofii se v DPS pravidelnû scházejí ke spoleãnému programu, tré-
nování pamûti ãi oslavû narozenin. 

STATISTIKA
V roce 2012 sluÏbu vyuÏívalo 171 uÏivatelÛ a dal‰ím osobám byly
zapÛjãeny kompenzaãní pomÛcky do domácností. Pro následující
rok plánujeme roz‰ífiení skladu kompenzaãních pomÛcek, zejména 
o polohovací postele, o které je velk˘ zájem. V roce 2012 jsme po-
fiídili nov˘ sluÏební automobil v obci âejkovice, potfiebn˘ pro posky-
tování terénní peãovatelské sluÏby.
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vedoucí: Bc. Alena KoÏíková (od 1. 1. 2013 Tereza Sácká, Dis.)
supervize: PhDr. Dagmar Úlehlová
telefon: +420 518  624 638, +420 733 755 880 – mobil
adresa: ·ardice 613, PSâ 696 13
e-mail: domovinka.sardice@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

Pracoviště Šardice
provozní doba • po – pá 7.00 – 15.30 hod.

Pracoviště Hovorany
provozní doba • po – ãt 8.00 – 14.30 hod., pá 8.00 – 12.30 hod.

Pracoviště Čejč
provozní doba • po – ãt 8.00 – 13.30 hod., pá 8.00 – 14.30 hod.

POSLÁNÍ  SLUŽBY
Posláním Charitní peãovatelské sluÏby ·ardice je, aby seniorÛm 
a lidem se ztrátou sobûstaãnosti bylo umoÏnûno zÛstat co nejdéle
ve svém pfiirozeném domácím prostfiedí. Dále také zachovávat 
a rozvíjet jejich dÛstojn˘ Ïivot a doplÀovat péãi o nû tak, aby si za-
chovali co nejvy‰‰í míru samostatnosti.

CÍLOVÁ  SKUPINA
Pro koho zde jsme? Poskytujeme sluÏby seniorÛm a lidem, ktefií
pro své zdravotní postiÏení, chronickou chorobu, vûk ãi osamûlost,
si nejsou schopni zabezpeãit a uspokojit své Ïivotní potfieby. Stejnû
tak sluÏby poskytujeme rodinám, které nejsou schopny se plnû po-
starat o svého rodinného pfiíslu‰níka.

CÍLE  SLUŽBY
• podpora uÏivatele pfii vedení domácnosti  
• pomoc uÏivateli pfii zvládání stravovacích a hygienick˘ch návykÛ 

a dal‰ích denních situací 
• podpora pfii udrÏování vlastních dovedností uÏivatele a podpora

samostatnosti
• zabezpeãení kontaktu uÏivatele s rodinou a vlastním okolím 
• pomoc pfii vyhledávání návazn˘ch sluÏeb
• prostfiednictvím terénní i ambulantní sluÏby naplÀovat individuální 

potfieby uÏivatelÛ, nechat je samostatnû se rozhodovat do jaké 
míry pomoc potfiebují

• roz‰ifiovat terénní peãovatelskou sluÏbu do dal‰ích mal˘ch obcí, 
kde Ïijí pfieváÏnû seniofii

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Pečovatelské služby
• dovoz nebo doná‰ka jídla
• pomoc pfii pfiípravû jídla a pití
• pfiíprava a podání jídla a pití
• pomoc pfii oblékání a svlékání
• pomoc pfii prostorové orientaci a samostatném pohybu
• pomoc pfii pfiesunu na lÛÏko ãi vozík
• pomoc pfii osobní hygienû v domácnosti
• pomoc pfii osobní hygienû v prostorách stfiediska peãovatelské 

sluÏby, celková koupel
• pomoc pfii základní péãi o ruce, nohy, vlasy ãi nehty
• bûÏné nákupy, velké nákupy
• pochÛzky – lékafi, lékárna, po‰ta apod.
• bûÏn˘ úklid a údrÏba domácnosti
• pomoc pfii zaji‰tûní velkého úklidu
• doprovod k lékafii, na úfiady
• praní a Ïehlení prádla v prostorách stfiediska peãovatelské sluÏby

Další – tzv. fakultativní služby
• pÛjãování kompenzaãních pomÛcek (elektrické polohovací postele,

invalidní vozíky, chodítka - pevná i na koleãkách, toaletní kfiesla)
• pedikúra – o‰etfiení nohou, masáÏe
• dohled nad léãebn˘m reÏimem (nad uÏíváním lékÛ)

DALŠÍ AKTIVITY
V prostorách budovy Domovinky v ·ardicích probíhají rÛzné kulturní
aktivizaãní programy zamûfiené na obãany a seniory obce ·ardice,
pravidelnû se zde stfietávají ãlenové Klubu diabetikÛ, organizace
Orel, Svazu zdravotnû postiÏen˘ch spoluobãanÛ a dále i muÏsk˘ pû-
veck˘ sbor MuÏáci ze ·ardic. V mûsíci prosinci na Domovince pro
klub diabetikÛ vystoupily se sv˘m pûveck˘m pásmem dûti z M·
·ardice.  Pravidelnû také probíhá pod zá‰titou klubu diabetikÛ ve
spolupráci se ZdeÀkem Chourou trénink pamûti. SnaÏíme se o vy-
tvofiení prostfiedí dÛvûry a o podporu dobr˘ch mezilidsk˘ch vztahÛ.

STATISTIKA
V roce 2012 byly peãovatelské sluÏby poskytnuty celkem 77 uÏiva-
telÛm a bylo provedeno 3 778 hodin pfiímé péãe.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
Ratí‰kovice
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vedoucí: Eva Fr˘dková, DiS
supervize: Mgr. Hana âamlíková
telefon: +420 518 368 223
adresa:     DubÀanská 1301, 696 02 Ratí‰kovice
e-mail: dps.ratiskovice@charita.cz

www.hodonin.charita.cz
provozní doba • pondûlí – pátek 7.00 – 15.30 hodin • dle zji‰tûn˘ch
potfieb zájemcÛ a uÏivatelÛ lze provozní dobu pfiizpÛsobit.

POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním Charitní peãovatelské sluÏby Ratí‰kovice je poskytování
peãovatelsk˘ch sluÏeb obãanÛm v obci Ratí‰kovice, ktefií potfiebují
pomoc a podporu pfii péãi o sebe a svou domácnost, a to z dÛvodu
stáfií nebo zdravotního stavu. Pracovníci pfii poskytování peãovatel-
sk˘ch sluÏeb usilují o to, aby jednotliví uÏivatelé vyuÏívali své vlastní
zdroje a mohli Ïít ve svém domácím prostfiedí co nejdéle. Snahou
sluÏby je, aby pokud moÏno zÛstali v kontaktu s rodinou a pfiáteli.

CÍLE SLUŽBY
• UmoÏnit uÏivatelÛm, co nejdéle setrvat v domácím prostfiedí, 

s vyuÏitím peãovatelsk˘ch sluÏeb
• Pokud si to uÏivatel pfieje, umoÏnit mu zÛstat v kontaktu s rodinou,

pfiáteli a vrstevníky
• S pomocí peãovatelské sluÏby udrÏet co nejdéle dovednosti 

a schopnosti uÏivatele, které jsou v dÛsledku stáfií nebo nemoci
ohroÏeny

OKRUH OSOB
Na‰e sluÏba je urãena obãanÛm obce Ratí‰kovice: 
• osobám star‰ím 50 let, které potfiebují pomoc druhé osoby, 

a to z dÛvodu sníÏené sobûstaãnosti na základû zdravotního stavu, 
o které se nemÛÏe postarat osoba blízká

• seniofii nad 65 let

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc a podpora pfii podávání jídla a pití 
• pomoc pfii oblékání a svlékání
• pomoc pfii prostorové orientaci, samostatném pohybu
• pomoc pfii pfiesunu na lÛÏko nebo vozík
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu
• pomoc pfii úkonech osobní hygieny 
• pomoc pfii základní péãi o vlasy, o ruce, o nohy a nehty
• pomoc pfii pouÏití WC
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• dovoz nebo doná‰ka jídla
• pomoc pfii pfiípravû jídla a pití
• pfiíprava a podání jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti
• bûÏn˘ úklid a údrÏba domácnosti
• údrÏba domácích spotfiebiãÛ
• pomoc pfii zaji‰tûní velkého úklidu
• bûÏné nákupy  
• pochÛzky (lékafi, lékárna, po‰ta apod.)
• praní a Ïehlení prádla
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

• doprovod dospûl˘ch k lékafii

Fakultativní služby
• pÛjãování kompenzaãních pomÛcek (elektrické polohovací postele,

invalidní vozíky, WC kfiesla, chodítka, antidekubitní podloÏky)
• pedikúra
• masáÏe
• podpora dodrÏování léãebného reÏimu

Pfii pfiíleÏitosti rÛzn˘ch svátkÛ pfiicházejí do Domova pokojného stáfií
dûti z obou místních matefisk˘ch ‰kol ãi místní soubory s pfiipraven˘m
programem ãi besídkou (Fa‰aÀkové veselí, besídka ke Dni seniorÛ,
mikulá‰ská a vánoãní besídka…) Seniofii mají v DPS moÏnost prová-
dût ruãní práce dle jejich zájmu – v˘roba dárkov˘ch a dekoraãních
pfiedmûtÛ, také se scházejí pravidelnû ke spoleãn˘m modlitbám, vi-
deoprogramu apod. V roce 2012 jsme spoleãnû s uÏivateli na‰ich
sluÏeb oslavili 10. v˘roãí Charitní peãovatelské sluÏby v Ratí‰kovicích,
a to T̆ dnem otevfien˘ch dvefií s doprovodn˘mi akcemi (Hrátky s pa-
mûtí, spoleãná modlitba rÛÏence, náv‰tûva lázní Hodonín, m‰e svatá
v místním kostele, táborák pro seniory).

STATISTIKA
V roce 2012 byla sluÏba poskytována 68 uÏivatelÛm, dal‰ím osobám
byla zapÛjãena kompenzaãní pomÛcka ãi vyuÏili dal‰í fakultativní sluÏby.
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13
vedoucí: Pavla LuÏová
adresa: Zámecká 848, 696 32 Îdánice
telefon: + 420 518 633 817, + 420 737 234 096 – mobil
e-mail:  dps.zdanice@charita.cz

www.hodonin.charita.cz 

Pečovatelská služba se poskytuje v pracovní dny:
Îdánice • 7.15 – 15.45 hod.
Archlebov • 7.00 – 15.30 hod.
Dambofiice • 7.00 – 10.00 hod.    14.30 – 15.30 hod.

V pfiípadech, kdy nás uÏivatel sluÏby potfiebuje, jsme schopni za-
bezpeãit péãi i mimo stanovenou pracovní dobu.

POSLÁNÍ SLUŽBY
Posláním peãovatelské sluÏby je podporovat obãany v bûÏném zpÛ-
sobu Ïivota tak, aby mohli co nejdéle zÛstat v pfiirozeném domácím
prostfiedí. Pomáhat tûm, ktefií pro svÛj vûk nebo zdravotní stav ne-
jsou schopni se sami o sebe a svou domácnost postarat, motivovat
je k vyuÏití vlastních sil a schopností.

CÍLE 
• Podpora, udrÏování a nácvik dovedností potfiebn˘ch k samostatné-

mu Ïivotu a sebeobsluze, v pfiípadû potfieby udrÏování nebo obnova
hygienick˘ch návykÛ.

• Obnovovat informace t˘kající se bûÏného i spoleãenského Ïivota
a podpora pfiirozené orientace ve spoleãnosti.

• Podpora pfiirozen˘ch rodinn˘ch a spoleãensk˘ch vazeb, spolu-
práce s rodinou a blízk˘mi uÏivatelÛ.

• Podpora pfii získávání návazn˘ch sluÏeb dle potfieby uÏivatelÛ.

CÍLOVÁ SKUPINA 
Na‰e sluÏba je urãena obyvatelÛm mûsta Îdánice, obcí Archlebov,
Dambofiice, DraÏÛvky,  Lovãice, Ostrovánky, Uhfiice, Velké Hostû-
rádky, Îaro‰ice: 
• seniorÛm, ktefií mají sníÏenou sobûstaãnost a potfiebují pomoc 

jiné osoby.
• pokud je sníÏena sobûstaãnost u osoby mlad‰í a je v moÏnostech

zafiízení pomoc zabezpeãit, sluÏba se poskytne.

Peãovatelská sluÏba si vyhrazuje právo neposkytnout sluÏbu osobám
agresivním, dále lidem, ktefií sv˘m jednáním ohroÏují na zdraví a ma-
jetku pfiímo sebe nebo své okolí, lidem, ktefií váÏnû poru‰ují pravidla
slu‰ného chování, zákonné normy a projevují hrubou neúctu k per-
sonálu poskytujícímu mu péãi a dále i tûm, ktefií odmítají finanãní 
plnûní související s pobíráním tûchto sluÏeb.
Sociální sluÏby neposkytujeme rovnûÏ osobám vyÏadujícím speciální
komunikaãní postupy a metody, osobám, jejichÏ celkov˘ stav vyÏadu-
je nepfietrÏitou péãi, pokud nepoÏadují ãasovû limitovanou ãást péãe.

Služba se poskytuje na základû smlouvy s uÏivatelem. UÏivatel
mÛÏe kdykoliv sluÏbu ukonãit bez udání dÛvodÛ, mÛÏe mûnit poÏa-
davky na rozsah úkonÛ (v rámci moÏností na‰eho zafiízení) tak, aby
vyhovoval jeho potfiebám. 

Nabídka služeb
SluÏbu  poskytujeme  v rozsahu stanoveném vyhlá‰kou.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc a podpora pfii podávání jídla a pití 
• pomoc pfii oblékání a svlékání
• pomoc pfii pfiesunu na lÛÏko nebo vozík

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
• pomoc pfii úkonech osobní hygieny 
• pomoc pfii základní péãi o vlasy a nehty
• pomoc pfii pouÏití WC

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• dovoz nebo doná‰ka jídla
• pomoc pfii pfiípravû jídla a pití
• pfiíprava a podání jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti
• bûÏn˘ úklid a údrÏba domácnosti
• údrÏba domácích spotfiebiãÛ
• pomoc pfii zaji‰tûní velkého úklidu
• nákupy a pochÛzky
• praní a Ïehlení loÏního prádla
• praní a Ïehlení osobního prádla

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• doprovod dospûl˘ch

Na‰e zafiízení poskytuje pfiedev‰ím terénní peãovatelskou sluÏbu –
– to je sluÏba v domácnostech. Vût‰ina na‰ich uÏivatelÛ chce b˘t
doma a my jim v tom pomáháme. Navazujeme pfiátelskou spoluprá-
ci s uÏivatelem i jeho rodinn˘mi pfiíslu‰níky. Na základû jasnû stano-
ven˘ch pravidel pomáháme.  Pracujeme v t˘mu tak, abychom co
nejlépe zabezpeãili poÏadavky na‰ich uÏivatelÛ. Jednáme s uÏivateli
s respektem ke v‰em jeho lidsk˘m právÛm. Pracujeme tak, aby si 
uÏivatel zachoval lidskou dÛstojnost za v‰ech situací.

V na‰em zafiízení funguje i men‰í pÛjãovna kompenzaãních pomÛ-
cek pro usnadnûní péãe v domácnosti (mechanické vozíky, WC
kfiesla, polohovací postele, aj.). PomÛcky pÛjãujeme, radíme jak je
pouÏívat a pokud je zrovna nemáme, radíme, kde je sehnat.

V roce 2012 vyuÏívalo na‰ich sluÏeb 137 osob.



CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB 
Slavkov u Brna
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vedoucí: Mgr. Katefiina RoÏnovská, DiS.
supervize: Bc. Markéta Landovská
adresa: Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
telefon: +420 734 435 125
e-mail: cds.slavkov@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

POSLÁNÍ
Posláním Centra denních sluÏeb ve Slavkovû u Brna je nabízet pod-
poru a pomoc seniorÛm a osobám se zdravotním postiÏením, ktefií
v dÛsledku stáfií nebo zdravotního stavu nejsou schopni plnohod-
notnû po cel˘ den Ïít ve svém pfiirozeném domácím prostfiedí a jsou
odkázáni na pomoc jiné osoby nebo instituce.

CÍLE
Obecn˘m cílem Centra denních sluÏeb je pracovat s uÏivateli sociál-
ní sluÏby tak, aby byli v rámci sv˘ch moÏností a zdravotního stavu
schopni co nejlépe Ïít ve svém pfiirozeném prostfiedí: 
• podpora v zachování dÛstojného a plnohodnotného Ïivota 

uÏivatele
• respektování individuality uÏivatele
• podpora kvalitních mezilidsk˘ch vztahÛ
• vytvofiení bezpeãného prostfiedí pro profesionální ãinnost
• uspokojování fyziologick˘ch a du‰evních potfieb uÏivatelÛ

Okruh osob, kter˘m je sluÏba urãena, jsou seniofii a obãané se
zdravotním znev˘hodnûním se sníÏenou sobûstaãností v základních
Ïivotních dovednostech ve vûku od 27 let, ktefií Ïijí ve svém pfiiroze-
ném prostfiedí.

ZÁSADY
• Poskytování sluÏeb na základû individuálního pfiístupu k uÏivatelÛm
• DÛraz na samostatné rozhodování uÏivatelÛ, které sluÏby jsou pro

nû dÛleÏité (práce na základû dohodnut˘ch smluv, individuálních 
plánÛ, aktuálních potfieb a pfiání)

• DodrÏování práv uÏivatel (respektování svobodné vÛle, dÛstojnosti, 
soukromí)

• Partnersk˘ pfiístup k uÏivatelÛm sluÏeb
• DÛraz na odbornou zpÛsobilost zamûstnancÛ a profesionální od-

povûdnost

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Pfii poskytování sluÏeb nabízíme podle § 45 zákona 108/2006 Sb.,
o sociálních sluÏbách následující základní činnosti:
• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní

hygienu.
• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc pfii 

pfiípravû a podávání jídla ãi pití)

• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
– výtvarné a pracovní činnosti směřující k zachování motorických 

dovedností (malování na sklo, hedvábí, porcelán, háãkování, pletení, 
vizovické peãivo, keramická ãinnosti, vyrábûní z papíru apod.)

– aktivity zaměřené na nácvik běžných denních činností (peãení, 
drobn˘ úklid, péãe o kvûtiny)

– aktivity zaměřené na zachování pohybových schopností
(jednoduchá cviãení, procházky)

– činnosti zaměřené na zachování paměti (trénink pamûti, pamû-
Èové aktivity)

– canisterapie (kontakt se speciálnû vycviãen˘mi psy), kterou zpro-
stfiedkováváme ve spolupráci s obã. sdruÏením Rodinná pohoda. 

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – podpora
aktivit podporujících sociální zaãleÀování osob (v˘lety, besedy apod.)

• Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí – pomoc pfii vyfiizování záleÏitostí vypl˘vajících
z individuálního plánu 

Dále nabízíme i fakultativní služby – dopravu a doprovod uživatelů

KAPACITA 
OkamÏitá kapacita je 10 uÏivatelÛ. 

V roce 2012 byla sluÏba poskytnuta 16 uÏivatelÛm. Provoz zaji‰Èovali
3 pracovníci na 2,5 úvazku. 
Nadále pokraãovala spolupráce s obãansk˘m sdruÏením Rodinná 
pohoda, která na Centru denních sluÏeb zaji‰Èuje canisterapii. Pokra-
ãovala spolupráce s Centrem denních sluÏeb Rodinná pohoda o.s.
Bûhem roku se uskuteãnilo nûkolik setkání uÏivatelÛ obou sluÏeb. 
V roce 2012 se pracovnice mimo jiné pro‰kolily v oblasti kognitivních
funkcí a byly zakoupeny pomÛcky pro jejich procviãování. To v sou-
ãasné dobû umoÏÀuje zamûfiení pracovnic na zlep‰ování pamûti,
koncentrace, pozornosti, fieãov˘ch funkcí, rychlosti my‰lení a poro-
zumûní informacím uÏivatelÛ.
V uplynulém roce byla dovybavena kuchynû Centra denních sluÏeb tak,
aby její prostory lépe vyhovovaly pracovnicím i uÏivatelÛm. Dále byly 
pofiízeny nové lustry do dílny, které zaji‰Èují lep‰í nasvícení místnosti. 
A v neposlední fiadû také nové nepropustné potahy na sedaãky a kfiesla.
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16 NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM 
Hodonín

vedoucí: Václav Hole‰ínsk˘
supervize: JUDr. Marta ·osová
adresa: Sacharovova 39, 695 01 Hodonín
telefon: +420 518 340 472
e-mail: dc.hodonin@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

Provozní doba
Denní centrum je celoroãnû otevfieno v pracovní dny od 7.30 do 15.30 hodin, v zim-
ních mûsících tj. leden aÏ bfiezen a fiíjen aÏ prosinec i o sobotách, nedûlích i svátcích.

Nízkoprahové denní centrum Hodonín bylo v roce 2012 financováno v rámci
Individuálního projektu Jihomoravského kraje z prostfiedkÛ Evropského sociálního
fondu – Operaãního programu lidské zdroje a zamûstnanost.

DEFINOVÁNÍ SLUŽBY
Nízkoprahové denní centrum je registrovanou sociální sluÏbou dle § 61 zák. ã.
108/2006 Sb. o sociálních sluÏbách – jedná se o nízkoprahové zafiízení poskytu-
jící ambulantní i terénní sluÏby osobám bez pfiístfie‰í.
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POSLÁNÍ
Posláním sluÏby Nízkoprahové denní centrum v Hodonínû je pomá-
hat muÏÛm a Ïenám bez domova v nepfiíznivé Ïivotní situaci, kterou
nedokáÏou doãasnû fie‰it vlastními silami.
Poskytnutím podmínek pro osobní hygienu, potravin a vypráním
prádla umoÏnit sv˘m uÏivatelÛm uspokojení základních potfieb 
a prostfiednictvím sociální práce jim nabízet fie‰ení.
Vytváfiet takové podmínky, aby uÏivatelé byli schopni a ochotni po-
dílet se na fie‰ení sv˘ch problémÛ a snáze se orientovali v sociálním
prostfiedí, ve kterém Ïijí.

CÍLE
Cílem je poskytnout sluÏby sociální intervence pro populaci, která si
z dÛvodu svého sociálního znev˘hodnûní jinak nemÛÏe zajistit fie‰e-
ní své obtíÏné situace a pfiípadná jiná pomoc je pro ni nedostupná
(napfi. sociální potfiebnost, akutní nouze, zdravotní handicap, ‰patná
informovanost, omezená schopnost komunikovat, apod.). Usilujeme
o to, aby na‰e sluÏby byly dostupné, nízkoprahové a pokud moÏno
co nejkomplexnûj‰í, pfiátelské k uÏivatelÛm.

CÍLE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
• zabezpeãení základních lidsk˘ch potfieb – hygiena, jídlo, spánek, 

teplo, bezpeãí, zázemí
• sníÏení zdravotních rizik, která pfiiná‰í zpÛsob jejich Ïivota
• vyfie‰ení ãi alespoÀ zlep‰ení stávající situace uÏivatele, napfi. 

nalezení ubytování a zamûstnání, vyfiízení dokladÛ, dávek sociál-
ní péãe

• vzbuzení zájmu v uÏivateli o aktivní spolupráci pfii fie‰ení jeho 
stávající situace

• resocializace – opûtné zaãlenûní do spoleãnosti, opûtné navá-
zání dfiívûj‰ích kontaktÛ v pfiirozeném prostfiedí

• zachování podmínek dÛstojného Ïivota
• pomoc a spolupráce v pfiirozen˘ch sociálních systémech jako je

rodina, sousedé, obec atd., pfiispívat k usnadnûní komunikace, 
pomoci rozvoji solidarity v rámci komunity.

• vedení uÏivatele k sobûstaãnosti

CÍLOVÁ SKUPINA
Nízkoprahové denní centrum je urãeno pfiedev‰ím pro osoby bez
pfiístfie‰í, nebo Ïijící v neuspokojiv˘ch bytov˘ch podmínkách. Cílovou
skupinou jsou osoby zletilé, sobûstaãné, které chtûjí a mohou do-
drÏovat provozní fiád poskytované sluÏby. Na‰í cílovou skupinou ne-
jsou osoby nezletilé, nesobûstaãné, agresivní, nebo ty, které nechtûjí
dodrÏovat pravidla poskytované sluÏby.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• Pomoc pfii osobní hygienû nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu: sprcha, holení, praní prádla.
• Poskytnutí stravy nebo pomoc pfii zaji‰tûní stravy – polévka, káva 

a ãaj, moÏnost ohfievu jídla v mikrovlnné troubû, moÏnost zapÛjãení
vafiiãe pro pfiípravu vlastního jídla.

• Materiální pomoc – poskytnutí o‰acení z charitního ‰atníku.
• MoÏnost odpoãinku ve spoleãenské místnosti, poskytnutí zázemí.
• Pomoc pfii uplatÀování práv, oprávnûn˘ch zájmÛ a pfii obstarávání 

osobních záleÏitostí
• Pomoc pfii vyfiizování bûÏn˘ch záleÏitostí a pomoc a podpora pfii 

dal‰ích aktivitách podporujících sociální zaãleÀování osob.
• Sociální poradenství a informaãní sluÏba – napfi. poskytnutí infor-

mace smûfiující k fie‰ení nepfiíznivé sociální situace prostfiednictvím
sociální sluÏby, poskytnutí informace o základních právech a povin-
nostech osoby v souvislosti s poskytováním sociálních sluÏeb aj.

• Zprostfiedkování kontaktu se sociálním prostfiedím.
• Individuální sociální práce – pokud má uÏivatel zájem, je mu vytvo-

fien individuální plán, kter˘ efektivnûji napomáhá k dosaÏení zmûny
v Ïivotní situaci uÏivatele, která je vnímána jako neuspokojivá, 
nepfiíjemná ãi krizová.

• Terénní sociální práce – v rámci terénní sociální práce jsou vyhledá-
vány osoby bez pfiístfie‰í v jejich pfiirozeném prostfiedí s cílem mi-
nimalizovat rizika jejich zpÛsobu Ïivota. Jsou mapována místa, kde 
by se osoby bez pfiístfie‰í mohly zdrÏovat.

• Zprostfiedkování navazujících sluÏeb.

Poãet uÏivatelÛ 212
Poãet náv‰tûv 7.863
Poãet sluÏeb 13.590
OkamÏitá kapacita 16
Poãet pracovníkÛ 3,1 úvazku

Sociální sluÏba je realizována v rámci projektu „Zaji‰tûní vybran˘ch
sluÏeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registraãní ãíslo
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, kter˘ je financován z Evropského sociál-
ního fondu a státního rozpoãtu âR prostfiednictvím Operaãního pro-
gramu Lidské zdroje a zamûstnanost. www.esfcr.cz 



18 DOMOV PRO MATKY S DĚTMI 
Hodonín



vedoucí: Jana Stehlíková 
supervize: Mgr. Jana Palou‰ková 
adresa: tfi. Dukelsk˘ch hrdinÛ 1715/57, 695 01 Hodonín
telefon: +2-420 518 321 497
e-mail: dmt.hodonin@charita.cz 

www.hodonin.charita.cz

Domov pro matky s dětmi v Hodoníně je zařízení azylového typu 
s nepřetržitým provozem, které poskytuje sociální služby v souladu
se zák. 108/2006 Sb.

POSLÁNÍ
Posláním Domova pro matky s dûtmi v Hodonínû je poskytnout 
ubytování tûhotn˘m Ïenám a matkám s dûtmi, které se ocitly v ne-
pfiíznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízet jim 
individuální pomoc a podporu, aby s vyuÏitím vlastních schopností
vyfie‰ily svou sociální a bytovou situaci a byly schopny se v co nej-
krat‰í dobû vrátit do bûÏného Ïivota.    

CÍLE SLUŽBY
Cílem poskytované sluÏby je, aby matka po odchodu z Domova pro
matky s dûtmi zvládla: 
1. postarat se o sebe a své dûti
2. hospodafiit a samostatnû vést domácnost
3. jednat s úfiady
4. zajistit si následné bydlení 

OKRUH OSOB
Do Domova pro matky s dětmi jsou přijímány: 
• matky a tûhotné Ïeny od 18 let s trval˘m pobytem v âeské 

republice
• tûhotné Ïeny od 8. mûsíce tûhotenství 
• matky s nezaopatfien˘mi dûtmi do ukonãení stfiedního vzdûlání 

dítûte

Do Domova pro matky s dětmi nejsou přijímány:
• matky s dûtmi, jejichÏ zdravotní stav vyÏaduje bezbariérov˘ pfiístup
• matky zbavené právní zpÛsobilosti

Důvody pro odmítnutí poskytnutí sociální služby:
• nedostateãná kapacita 
• zájemce nespadá do okruhu osob 
• pokud byla se zájemcem ukonãena smlouva o poskytnutí sociální

sluÏby z dÛvodu poru‰ování povinností vypl˘vajících ze Smlouvy 
v dobû krat‰í neÏ 6 mûsícÛ pfied podáním Ïádosti o ubytování 

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI: 
• pomoc při zajištění stravy 

vytvofiení podmínek pro samostatnou pfiípravu stravy
nabídka pomoci pfii pfiípravû stravy a chodu domácnosti

• ubytování 
poskytnutí ubytování na dobu nejv˘‰e 1 roku
vytvofiení podmínek pro zaji‰tûní úklidu, praní a Ïehlení osobního
prádla, v˘mûny loÏního prádla 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstará-
vání osobních záležitostí 
pomoc pfii vyfiizování záleÏitostí vypl˘vajících z individuálního plánu
pomoc pfii obnovení nebo upevnûní kontaktu s rodinou, podpora
pfii dal‰ích aktivitách podporujících sociální zaãleÀování osob

• základní sociální poradenství 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY:   
1. práce s jednotliv˘mi klienty na základû jejich potfieb a oãekávání
2. podporování k vyuÏití vlastních schopností klientky 
3. podporování k samostatnosti pfii fie‰ení své Ïivotní situace
4. podporování pozitivních pfiirozen˘ch vazeb
5.  dodrÏování základních lidsk˘ch práv a svobod
6.  zachování mlãenlivosti 
7.  respektování soukromí klientek 
8.  zachování jednotného pfiístupu 
9.  respektování pfiirozeného rizika klientky pfii rozhodování 

KAPACITA: 
• 6 bytov˘ch jednotek 

STATISTIKA ZA ROK 2012 
Kapacita AD 6 bytov˘ch jednotek
Poãet ubytovan˘ch klientÛ  11 matek + 22 dûtí 
Poãet pracovníkÛ  6,5 úvazku

Sociální sluÏba je realizována v rámci projektu „Zaji‰tûní vybran˘ch
sluÏeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registraãní ãíslo
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, kter˘ je financován z Evropského sociál-
ního fondu a státního rozpoãtu âR prostfiednictvím Operaãního pro-
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20 CHARITNÍ PORADNA 
Buãovice a Slavkov u Brna

vedoucí: Mgr. Iva KuchyÀková
supervize: JUDr. Marta ·osová

Pracoviště Slavkov u Brna:
adresa: Polní 1444, 684 01  Slavkov u Brna
telefon: +420 544 212 021
e-mail: poradna.slavkov@charita.cz

Pracoviště Bučovice:
adresa: Zámecká 550, 685 01  Buãovice
telefon: +420 517 380 451
e-mail: poradna.bucovice@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

FORMA 
• ambulantní – sluÏby poskytované na pracovi‰ti poradny: 

osobní, telefonické nebo internetové konzultace, jednorázovû ãi 
opakovanû.

• terénní – SluÏby poskytované v místû pobytu uÏivatele, kter˘ se
nemÛÏe napfi. ze zdravotních nebo jin˘ch závaÏn˘ch dÛvodÛ do 
poradny dostavit.

PROVOZNÍ DOBA
Po • 9.00 – 12.00  13.00 – 17.00 hod.
St  • 9.00 – 12.00  13.00 – 17.00 hod.
Pro naléhavé pfiípady jsou pracovníci poradny k dispozici dennû
na mobilních telefonech v dobû od 8.00 do 18.00 hod. 



KAPACITA 
• Ambulantní formy: poãet intervencí (prÛmûrnû 30 min. jednání)

za rok – 750
OkamÏitá kapacita jsou 2 intervence
• Terénní forma: poãet intervencí (prÛmûrnû 30 min. jednání) 

za rok – 50
OkamÏitá kapacita je 1 intervence

POSLÁNÍ
Posláním Charitní poradny Buãovice a Slavkov u Brna je umoÏnit
lidem, ktefií se na ni obrátí orientaci v souãasn˘ch sociálních 
a právních systémech, napomáhat k rozvoji kompetencí a samo-
statnému fie‰ení jejich nepfiíznivé sociální situace, aby se mohli
znovu za podpory sluÏeb poradny plnû zaãleÀovat do spoleãen-
sk˘ch vazeb a ‰ir‰í sociální sítû. 

CÍLE
• Pomoci lidem v nepfiíznivé sociální situaci pfii fie‰ení jejich problémÛ

prostfiednictvím odborného, bezplatného, nestranného a diskrétní-
ho poradenství. Poskytovat aktuální ucelené informace, rady a dal‰í
podporu dle konkrétní situace klienta.

• Seznámit uÏivatele poradny s jejich právy, povinnostmi a dostup-
n˘mi sluÏbami. 

• Usilovat o to, aby se uÏivatelé mohli samostatnû rozhodovat 
a fie‰it svoji situaci.

• Posílení kompetencí, dovedností a schopností, mobilizovat uÏiva-
tele k fie‰ení jejich nepfiíznivé sociální situace a tím pfiedcházet, 
popfiípadû zmírnit sociální vylouãení uÏivatelÛ.

• Ve spolupráci s místními institucemi a státními i nestátními organi-
zacemi usilovat o komplexní fie‰ení kaÏdého pfiípadu dle indivi-
duálních potfieb uÏivatele.

• Podporovat klienty v udrÏení pfiirozen˘ch vazeb s rodinou a okolím.

Okruh osob: osoby v krizi, rodiny s dûtmi , obãané Ïijící v sociálnû
vylouãen˘ch komunitách, obûti domácího násilí

Poradna zajišťuje poradenství v následujících oblastech: 
• řešení dluhů (finanãní a rozpoãtová problematika)
• pracovně – právní vztahy
• bydlení 
• rodina a mezilidské vztahy 
• majetkoprávní vztahy a náhrada vzniklé škody 
• právo životního prostředí (napfi. psychosociální pomoc 

pfii povodnícha jin˘ch Ïiveln˘ch katastrofách)

• ochrana spotřebitele
• oblast vlastnického práva a dědického práva
• základy práva v ČR
• občanské soudní řízení
• ústavní právo 
• sociální terapie 

Zásady poskytování odborného poradenství
• Diskrétnost: pracovníci mají podepsanou mlãenlivost. Bez sou-

hlasu klientÛ nesmí b˘t poskytnuty podrobnosti jeho dotazu mimo
poradnu.

• Nestrannost: pracovníci poradny se snaÏí pfii fie‰ení situací, 
se kter˘mi se na nû klienti obrací, zachovávat nezaujat˘ objektivní
postoj. 

• Nezávislost: poradna je nezávislou nestátní organizací a je sou-
ãástí Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín. Díky tomu
pracovníci poradny jednají v zájmu klienta nezávisle vÛãi ostatním 
organizacím, institucím, osobám apod. 

• Respektování osobnosti uživatele: pracovníci vytváfií takové
podmínky, aby klienti mohli v prÛbûhu poskytování sluÏby uplat-
Àovat vlastní vÛli a jednat na základû vlastního rozhodnutí s poro-
zumûním dÛsledku své volby. 

• Celostátní spolupráce v rámci sítû sociálních sluÏeb âR, spolu-
práce se státním i nestátním sektorem a s dal‰ími odborníky.

Spolupráce s dalšími organizacemi
Charitní poradna Buãovice a Slavkov u Brna spolupracuje pfii 
poskytování základního a odborného sociálního poradenství, zaji‰-
Èování informovanosti o poskytovan˘ch sluÏbách, pfiedná‰kové
ãinnosti s: Persefonou o.s., Rodinnou Pohodou o.s., IQ Roma 
servisem, Centrem denních sluÏeb, Charitní peãovatelskou 
a Charitní o‰etfiovatelskou sluÏbou, sluÏbou charitního ‰atníku,
Diakonií Broumov, s obecními úfiady ve Slavkovû a v Buãovicích,
zejména se sociálními odbory, kde jsou souãasnû pracovnice ãlen-
kami pracovního t˘mu v rámci komunitního plánování sociálních
sluÏeb a obecními úfiady pfiidruÏen˘ch obcí v regionu obou 
pracovi‰È poradny. 

Počet klientů a konzultací za rok 2012: 

Poãet klientÛ 253
Poãet konzultací 910
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22 CHARITNÍ PORADNA 
Hodonín

vedoucí: Mgr. Radka Tesafiíková (do 31. 10. 2012)
Mgr. Romana Jake‰ová (od 1. 11. 2012)

adresa: Wilsonova 7, 695 05 Hodonín
Telefon: +420 972 633 578
e-mail: poradna.hodonin@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

Provozní doba

pondûlí 8:30 – 11:30 13:00 – 17:00 
úter˘ 7:00 – 11:00 12:00 – 15:00
stfieda  8:30 – 11:30 13:00 – 15:00 (terén)
ãtvrtek 13:00 – 17:00



Konzultace s právníkem: 
stfieda 15:00 – 17:00 hod (pouze po pfiedchozím objednání)
Poslední klient bude  pfiijat 30 min. pfied ukonãením provozní
doby.

Charitní poradna Hodonín poskytuje odborné sociální 
poradenství dle zákona ã. 108/2006 Sb., o sociálních 
sluÏbách.V‰echny sluÏby jsou poskytovány bezplatnû 
a diskrétnû.

POSLÁNÍ 
Posláním Charitní poradny Hodonín je umoÏnit lidem, ktefií se na
ni obrátí, orientovat se v sociálních a právních systémech, napo-
máhat k rozvoji jejich kompetencí a samostatnému fie‰ení 
nepfiíznivé sociální situace tak, aby se mohli zaãlenit do pfiiroze-
ného spoleãenského prostfiedí. 

CÍLEM POSKYTOVANÝCH SLUŽEB JE:
• podpora uÏivatelÛ, ktefií se ocitli v nepfiíznivé sociální situaci 

tak, aby byli schopni danou situaci zvládnout vlastními silami.
• zv˘‰ení informovanosti uÏivatelÛ v sociální a právní oblasti. 
• posílení kompetencí a dovedností uÏivatelÛ pfiedcházet, popfií-

padû zmírnit, jejich sociální vylouãení.
• podpora fungování pfiirozen˘ch vztahÛ v rámci rodiny a místní 

komunity.
• naplnûní individuální potfieby uÏivatele ve spolupráci s místními 

institucemi a organizacemi.

Služby Charitní poradny jsou určeny – osobám v krizi, 
obûtem domácího násilí, obûtem trestné ãinnosti, rodinám 
s dûtmi

Charitní poradna Hodonín poskytuje lidem v tíživé
sociální situaci poradenství při řešení problémů 
z oblasti:

• sociálních dávek a sluÏeb (napfi. druhy dávek, podmínky, 
Ïádosti, systém sluÏeb)

• sociálního poji‰tûní (dÛchodové a nemocenské) (napfi. druhy 
dávek, nárok, Ïádosti)

• pracovnûprávních vztahÛ a zamûstnanosti (napfi. hledání 

zamûstnání, Ïivotopis, aj.)

• bydlení a hospodafiení  (napfi. vzory smluv, nájemní bydlení, 

trval˘ pobyt)

• rodiny a mezilidsk˘ch vztahÛ (napfi. partnerské vztahy, 

rozvodové fiízení)

• majetkoprávních vztahÛ (napfi. vzory smluv, dûdictví)

• finanãní problematiky, dluhÛ a exekucí (rodinn˘ rozpoãet, 

práva a povinnosti dluÏníka, insolvenãní fiízení)

• zdravotnictví (napfi. systém zdravotnick˘ch zafiízení, hrazení 

poplatkÛ, práva pacienta

• ‰kolství a vzdûlávání (napfi. ‰kolní systém, zákonná úprava)

• Ochrany spotfiebitele (napfi. práva a povinnosti stran, reklamace)

• Právního systému a právní ochrany (napfi. obãanské, pracovní 

a rodinné právo)

• Krizov˘ch situací (napfi. ztráta bydlení, domácí násilí, ztráta 

existenãních jistot)

UŽIVATELŮM NABÍZÍ TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

• Pomoc pfii uplatÀování práv a oprávnûn˘ch zájmÛ

• Pomoc pfii obstarávání osobních záleÏitostí

• Zprostfiedkování navazujících sluÏeb 

• Podpora a doprovázení pfii fie‰ení problémÛ

Poradenství je poskytováno formou osobní, telefonické ãi in-
ternetové konzultace a to jednorázovû nebo opakovanû.
JestliÏe se uÏivatel nemÛÏe ze závaÏn˘ch dÛvodÛ (zdravotní
znev˘hodnûní) dostavit do poradny, mÛÏe mu b˘t sluÏba po-
skytnuta v domácím prostfiedí. 

Poradna spolupracuje s dal‰ími oborníky (právníci, psycholo-
gové), se státními i nestátními organizacemi zároveÀ v‰ak ne-
poskytuje poradenství v komerãních záleÏitostech (finanãní
investice, podnikatelská ãinnost, kupní smlouvy), nezastupu-
je uÏivatele pfii soudních sporech. Nenahrazuje také odbor-
nou práci právníkÛ, advokátÛ ãi psychologÛ.
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SluÏba je poskytována na základû zásady bezplatnosti, dis-
krétnosti, odbornosti, dÛstojnosti, spolupráce a taktéÏ prin-
cipÛ kfiesÈanství.

STATISTIKA 2012

UÏivatelé 485 osob
Kontakty 1302
PrÛmûrná kapacita 6 osob dennû
Poãet pracovníkÛ 2    (0,75 a 0,5 úvazku)

Přehled kontaktů dle typu řešeného problému

bydlení a hospodafiení

dluhy a exekuce

krizové situace

mezilidské vztahy

právní ochrana

sociální zabezpeãení

vzdûlání

zamûstnání



NOCLEHÁRNA PRO LIDI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ 
Hodonín

vedoucí: Václav Hole‰ínsk˘
supervize: JUDr. Marta ·osová
adresa: Sacharovova 39, 695 01 Hodonín
telefon: +420 518 340 472
e-mail: dc.hodonin@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

Provozní doba noclehárny je kaÏd˘ den vãetnû víkendÛ a svátkÛ od
19.30 do 7.00 hodin.

DEFINOVÁNÍ SLUŽBY
Noclehárna je registrovanou sociální sluÏbou dle § 63 zák.ã.
108/2006 Sb. o sociálních sluÏbách – jedná se o zafiízení poskytující
ambulantní sluÏby osobám bez pfiístfie‰í, které mají zájem o vyuÏití
hygienického zafiízení a pfienocování.

POSLÁNÍ
Posláním sluÏby Noclehárna pro lidi bez pfiístfie‰í v Hodonínû je po-
máhat muÏÛm a Ïenám v nepfiíznivé Ïivotní situaci, kterou nedoká-
Ïou doãasnû fie‰it vlastními silami. 
Poskytnutím podmínek pro osobní hygienu a pfiespání, umoÏnit
sv˘m uÏivatelÛm pfieãkat noc a pfiedáním informací a kontaktÛ je
podpofiit ve snaze tuto situaci fie‰it.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Základní: • poskytnutí pfienocování

• pomoc pfii osobní hygienû nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu

• základní sociální poradenství
Ostatní: • poskytnutí stravy • poskytnutí teplého nápoje
Fakultativní služby – potravinov˘ servis dle moÏností

CÍLOVÁ SKUPINA
Okruhem oprávnûn˘ch osob jsou muÏi a Ïeny bez pfiístfie‰í star‰í 18 let
v nepfiíznivé Ïivotní situaci, kterou nemohou fie‰it vlastními silami.
SluÏba není poskytována osobám:
• jejichÏ zdravotní postiÏení vyÏaduje umístûní v odborném zafiízení
• které nejsou sobûstaãné 
• jejichÏ akutní infekãní onemocnûní by ohrozilo dal‰í osoby
• které by vnesli do prostor sluÏby parazity a odmítali by tento 

problém fie‰it 
• jejichÏ chování by naru‰ovalo kolektivní souÏití

• jimÏ bylo v uplynulé dobû ukonãeno vyuÏívání sluÏby z dÛvodÛ
poru‰ení provozního fiádu 

• mají ve sluÏbách pro lidi bez pfiístfie‰í dluh a nemají zájem jej uhradit
SluÏba není doãasnû poskytnuta osobû, která je momentálnû pod
vlivem alkoholu nebo omamn˘ch látek. 

CÍLE
Poskytnout sluÏby sociální intervence pro populaci, která si z dÛvodu
svého sociálního znev˘hodnûní jinak nemÛÏe zajistit fie‰ení své obtíÏ-
né situace a pfiípadná jiná pomoc je pro ni nedostupná.
Zásady poskytovaných služeb:
• individuální pfiístup
• dÛvûrnost sdûlení 
• rovn˘ pfiístup ke v‰em uÏivatelÛm
• dodrÏování lidsk˘ch práv uÏivatelÛ
• respektování volby uÏivatelÛ
• vedení uÏivatele k odpovûdnosti sama za sebe
• aktivní zapojení uÏivatele do fie‰ení svého problému
Cíle poskytovaných služeb:
• zabezpeãení základních lidsk˘ch potfieb – hygiena, jídlo, teplo, bez-

peãí, zázemí
• sníÏení zdravotních rizik, která pfiiná‰í zpÛsob jejich Ïivota
• povzbuzení uÏivatele k zájmu o aktivní spolupráci pfii fie‰ení jeho 

stávající situace
• zachování podmínek dÛstojného Ïivota

STATISTIKA ROKU 2012 Poãet uÏivatelÛ 122
Denní kapacita 27
Poãet noclehÛ 6.841
Poãet pracovníkÛ 2,8
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26 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY  
pro rodiny s dûtmi Hodonín

vedoucí: Bc. Petra Janáãová (do 11/2012)
Mgr. Radka Tesafiíková (od 11/2012)

adresa: Wilsonova 7, 695 05 Hodonín
Telefon: +420 739 389 236 – vedoucí sluÏby

+420 739 389 237 –  rodinná sociální asistentka
e-mail: sasrodiny.hodonin@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

POSLÁNÍ
Posláním Sociálnû aktivizaãních sluÏeb pro rodiny s dûtmi je po-
dat pomocnou ruku rodinám s nezaopatfien˘mi dûtmi v Hodonínû
a okolí, které se ocitly v nepfiíznivé sociální situaci a chtûjí ji s na‰í
pomocí fie‰it. Jednotlivé ãleny rodiny vedeme k aktivnímu zapoje-
ní do jejího fie‰ení s ohledem na jejich moÏnosti. Zámûrem sluÏby
je, aby péãi o domácnost, v˘chovu dûtí a hospodafiení s finanãní-
mi prostfiedky v budoucnosti zvládali fie‰it samostatnû.



PROVOZNÍ DOBA
Provozní doba vychází z potfieb rodin, schÛzky jsou vÏdy sjed-
návány na základû dohody.
SluÏba je poskytována formou ambulantní (v prostorech zafiízení) 
i terénní (v pfiirozeném prostfiedí rodin, doprovody na jednání).

Terénní: Ambulantní:
pondûlí 7.30 – 15.30 stfieda 7.30 – 16.00
úter˘ 7.30 – 17.30
ãttvrtek 7.30 – 16.00 
pátek 7.30 – 14.30

SLUŽBA JE PRO
• rodiny, které se ocitly v nepfiíznivé sociální situaci, kterou chtûjí

zmûnit, a chtûjí spolupracovat s na‰í sluÏbou
• rodiny, kde rodiãe potfiebují podporu pfii péãi o domácnost
• rodiny, kde rodiãe dlouhodobû fie‰í problémy s v˘chovou dûtí 

ãi pfiípravou dûtí na vyuãování
• rodiny, které fie‰í finanãní problémy

POSKYTOVANÉ ČINNOSTI
• podpora rodiãÛ v dovednostech a schopnostech peãovat 

o dítû (napfi. úprava denního reÏimu, nácvik hygienick˘ch ná-
vykÛ, úprava stravovacího reÏimu, pfiíprava do ‰koly, smyslu-
plné trávení volného ãasu apod.)

• podpora rodiãÛ ve schopnostech peãovat o chod domácnosti
• nácvik hospodafiení s financemi
• moÏnost doprovodu rodiãÛ na jednání se ‰kolou, úfiady, 

k lékafiÛm apod.

SPOLEČNĚ USILUJEME O DOSAŽENÍ CÍLŮ

• dobré péãe o dûti s ohledem na vûk a jejich pfiirozen˘ v˘voj
• zvládnutí péãe o domácnost 
• zvládnutí hospodafiení s penûzi
• zvládnutí jednání se ‰kolou, úfiady a ostatními institucemi

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
bezplatnost, respekt, nestrannost, pravdivost, mlãenlivost, 
dobrovolnost, trpûlivost, pfiímost, srozumitelnost

KAPACITA
okamÏitá kapacita jsou 2 rodiny, poãet pracovníkÛ 2,2

Sociální sluÏba je realizována v rámci projektu „Zaji‰tûní vybran˘ch 
sluÏeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registraãní ãíslo
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, kter˘ je financován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpoãtu âR prostfiednictvím Operaãního programu
Lidské zdroje a zamûstnanost. www.socialnisluzby-ipjmk.cz

âinnost sluÏby je finanãnû podporována Mûstem Hodonínem.
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28 RODIČOVSKÉ CENTRUM SLUNÍČKO 
Dolní Bojanovice

vedoucí: Mgr. Jana McComb
koordinátor: Zuzana Hromková – do dubna 2012 

Ing. Anna StaÀová – od kvûtna 2012
garant: Mgr. Blanka Bendová
adresa: Úvoz 967 (Orlovna), 696 17 Dolní Bojanovice
telefon: 733 676 400 (koordinátor)
e-mail: slunicko.dbojanovice@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

PROVOZNÍ DOBA
pondûlí: 9.00 – 12 .00 hod. (pohybové aktivity)
ãtvrtek: 9.00 – 12.00 hod. (tvofiivá ãinnost, pfiedná‰ky)

Dále dle pofiádan˘ch akcí. Jejich aktuální seznam je 
zvefiejÀován na webu.

CHARAKTERISTIKA
Zafiízení sluÏeb prevence sociálního vylouãení pro rodiãe peãující
o dûti ve vûku do 6 let. Zafiízení je financování ze zdrojÛ MPSV
rodina a obce Dolní Bojanovice.

POSLÁNÍ
Posláním RC Sluníãko Dolní Bojanovice je nabídnout rodiãÛm peãu-
jícím o dûti do 6 let vûku aktivní a tvofiivé trávení volného ãasu, vést
je k ochranû Ïivotního prostfiedí, podpofiit jejich zájmy a schopnosti,
posilovat vzájemné vztahy a komunikaãní dovednosti uvnitfi místní
komunity. Chceme dát rodiãÛm na rodiãovské dovolené moÏnost
trávit ãas ve spoleãnosti dal‰ích rodin, sdílet své zku‰enosti a do-
zvûdût se nové poznatky z oblasti rodiny a péãe o dûti, podpofiit
partnerské a rodinné vztahy a posílit rodiãovské kompetence. SluÏba
je urãena pro rodiny v Dolních Bojanovicích a okolních vesnicích.



CÍLE
• Prevence sociálního vylouãení u rodiãÛ peãujících o dûti do vûku 

6 let (moÏnost vyjít z osamûlosti domova a vymûnit si zku‰enosti 
z oblasti rodiny a péãe o dítû).

• UmoÏnit dûtem a rodiãÛ kvalitní trávení volného ãasu.
• Vést dûti a rodiãe k vzájemné úctû a toleranci.
• Zprostfiedkovat odborné poznatky z oblasti zdraví, v˘chovy a vzdû-

lávání dûtí, ekologie a zdravého Ïivotního stylu prostfiednictví pfied-
ná‰ek a odborn˘ch semináfiÛ.

• UmoÏnit mlad˘m rodinám prezentovat své názory, realizovat své 
nápady a svou ãinností pfiispívat k rozvoji místní komunity.

• Pfiipravovat rodiãe na vstup do zamûstnání formou besed a pfied-
ná‰ek na téma orientace v sociálním systému a pracovnû práv-
ních vztahÛ.

• Podnûcovat tatínky k aktivnímu otcovství.
• Vychovávat ke zdravû se vyvíjejícím partnersk˘m vztahÛm a posi-

lovat vztahy mezi mládeÏí, rodiãi a dûtmi.
• Napomáhat mlad˘m rodiãÛm k aktivnímu pfiístupu k rodiãovství 

a posilovat jejich partnerské a rodiãovské role.

CÍLOVÁ SKUPINA
Rodiãe peãující o dûti do vûku 6 let, partnerské a manÏelské dvojice,
osoby pfiipravující se na rodiãovskou roli, dûti do 18 let, tûhotné Ïe-
ny a dívky a jejich partnefii

POSKYTOVANÉ SLUŽBY A ČINNOSTI

1. Aktivizaãní sluÏby pro rodiãe s dûtmi
• Besedy pro rodiãe s odborníky z oblasti v˘Ïivy, v˘chovy, partner-

sk˘ch vztahÛ, zdraví, ekologie a zdravého Ïivotního stylu, atd.
• Cyklus pfiedná‰ek s psychologem na téma otázky dûtského vûku

a v˘chovû dûtí 

2. Podpora manÏelsk˘ch a partnersk˘ch vztahÛ
• Kurz zdravého rodiãovství – pfiípravn˘ kurz pro nastávající rodiãe

s nácvikem péãe o dítû
• Jednorázové akce pro celou rodinu, napfi. táborák, sportovní 

odpoledne, dûtská burza, v˘lety, vánoãní besídka
• Kreativní dílny pro rodiãe s dûtmi pofiádané kaÏd˘ ãtvrtek
• Pohybové aktivity pofiádané rodiãi pro jejich dûti kaÏdé pondûlí

3. Aktivní trávení volného ãasu
• Cviãení rodiãÛ s dûtmi pod vedením pracovnic prorodinn˘ch 

sluÏeb kaÏdou stfiedu od záfií do ãervna v místní tûlocviãnû
• Hipoterapie spojená s jízdou na koních v místní jízdárnû

4. Individuální poradenství
• Zprostfiedkování kontaktu na psychologické poradenství, které je 

poskytováno v oblasti manÏelství, partnersk˘ch a mezigeneraãních
vztahÛ, v oblasti vztahÛ mezi rodiãi a dûtmi aj. Poradenství je 
poskytováno kaÏd˘ poslední pátek v mûsíci nebo dle individuální 
dohody na telefonním ãísle RC Sluníãka.

• Zprostfiedkování kontaktu na sociální poradenství a to v oblasti 
sociálních dávek a sluÏeb, dluhy a exekuce, bydlení, zamûstnání aj.
Objednání a konzultace probíhají v Charitní poradnû Hodonín,
Wilsonova ul. (u vlakového nádraÏí).

AKTIVITY TÝKAJÍCÍ SE AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
PRO RODIČE S DĚTMI
• Besedy na různá témata. Besedy nav‰tívilo cca 75 osob.
• Cyklus besed s psychologem na téma: „Otázky dětského věku“ 

a „Výchovy dětí". KaÏdé besedy se zúãastnilo cca 25 osob.
• Kurz aromaterapie – kurzu se zúãastnilo 28 osob.
• Jednorázové akce pro celou rodinu – tûchto akcí se zúãastnilo

celkem 1613 osob.
• Kreativní dílny pro rodiče pofiádané kaÏd˘ ãtvrtek – realizováno

48 programÛ. KaÏdé dílny se prÛmûrnû zúãastnilo 16 rodiãÛ s dûtmi.
• Pohybové aktivity pofiádané rodiãi pro jejich dûti kaÏdé pondûlí.
Realizováno 48 programÛ – kaÏdé dílny se prÛmûrnû zúãastnilo 
15 rodiãÛ s dûtmi.

AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU
• Cvičení rodičů s dětmi – realizováno 14 cviãení 1x t˘dnû ve stfiedu,

od záfií do ãervna. KaÏdého z nich se zúãastnilo cca 8 rodiãÛ s dûtmi.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ
• Poradenství je poskytováno v oblastech: psychologické – man-

Ïelské, partnerské a mezigeneraãní vztahy, vztahy rodiãÛ a dûtí aj.,
sociální – sociální dávky a sluÏby, dluhy a exekuce, bydlení, 
zamûstnání a dal‰í. Vzhledem k omezen˘m finanãním prostfiedkÛm
v‰ak byl omezen jeho provoz na poslední pátek v mûsíci.
Poradenství vyuÏilo v roce 2012 celkem 7 klientÛ.
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30 KONTAKTNÍ CENTRUM 
Hodonín a terénní práce v rámci Harm Reduction 

vedoucí: Bc. Josef âajka, DiS.
garant: Mgr. Lubomír Pelech
supervizor: Mgr. Simona Knotková

adresa: Panãava 56, 695 01 Hodonín
telefon: +420 518 343 842
e-mail: k-centrum.hodonin@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

Posláním Kontaktního centra Hodonín je pomáhat potfiebn˘m,
ktefií se ocitli v nouzi pro závislost na návykov˘ch látkách a pomoci
jim pfiekonat jejich tíÏivou sociální situaci, která ohroÏuje jak je samotné,
jejich dÛstojnost, zdraví, rozvoj osobnosti, pocit bezpeãí, tak i celou
spoleãnost. Tato pomoc je poskytována na základû respektování 
jejich aktuálních potfieb a smûfiuje ke zkvalitnûní jejich Ïivota. K-centrum
je místem, kde mohou uspokojit své základní osobní i spoleãenské
potfieby, jako je právo na respekt a úctu, získat podporu a informace
pro fie‰ení své situace, informace o zdravotních rizicích spojen˘ch 
s jejich zpÛsobem Ïivota a rady jak jim pfiedcházet.



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.

.
V˘mûna injekãních stfiíkaãek moÏná dennû • po – ãt  8:30 – 17:00; 
• pá  7:30 – 16:00 hodin  

Poradenství pro rodiãe, moÏnost rozhovoru pro abstinující 
klienty, poradenství pro pfiíleÏitostné a pravidelné uÏivatele
drog vãetnû alkoholu:
út 12:30 – 14:00 hod.
ãt 15:30 – 17:00 hod.
Pfiípadnû po domluvû i v jinou dobu.

TERÉNNÍ PROGRAM
út 9:00 – 12:00  13:00 – 17:00
ãt 13:00 – 20:30
pá 13:00 – 16:00
Terénní program probíhá ve mûstû Hodonín a v pfiilehl˘ch obcích.
V˘mûna v terénu moÏná i po domluvû na tel.: 737 324 095.

CÍLE SLUŽBY
• navazovat a udrÏovat kontakt se skrytou populací uÏivatelÛ drog
• pfiedcházet váÏnému ãi trvalému zdravotnímu a sociálnímu 

po‰kození, které s uÏíváním drog souvisí
• motivovat uÏivatele drog ke zmûnû Ïivotního stylu smûrem k ménû 

rizikovému chování aÏ abstinenci

Cílová skupina
Primární cílovou skupinou jsou závislí uÏivatelé nelegálních neal-
koholov˘ch omamn˘ch a psychotropních látek ve vûku od 15 let,
pfiedev‰ím uÏivatelé pervitinu, marihuany, syntetick˘ch drog, ãasto
tyto látky kombinující . ( alkohol  není primární drogou ale mnohdy je
drogou sekundární ), dále pak závislí uÏivatelé legálních drog, tj. tû-
kav˘ch látek a alkoholu.

Sekundární cílovou skupinou jsou osoby z pfiirozeného sociálního
okolí uÏivatelÛ drog (rodinní pfiíslu‰níci a partnefii apod.), které jsou
uÏíváním drog také v jistém smyslu zasaÏeny.

Principy poskytování služby
• dÛsledné respektování volby klienta. Vychází se z pfiedpokladu,

Ïe aÈ uÏ se klient rozhodne pro abstinenci ãi pro Ïivot s drogou, 
vÏdy je moÏné nabídnout mu odpovídající péãi a pomoc

• nízkoprahov˘ pfiístup. Klient mÛÏe pfiijít kdykoliv bûhem otvírací 
doby, bez pfiedchozího objednání

• anonymní kontakt

Základní činnosti
• zprostfiedkování kontaktu se spoleãensk˘m prostfiedím
• pomoc pfii uplatÀování práv, oprávnûn˘ch zájmÛ a pfii obstarávání 

osobních záleÏitostí
• sociálnû terapeutické ãinnosti podporujících sociální zaãleÀování 

uÏivatelÛ sluÏby poskytování informací o rizicích, spojen˘ch s uÏí-
váním návykov˘ch nebo omamn˘ch a psychotropních látek 
a jejich sniÏování prostfiednictvím metod pfiístupu minimalizace
‰kod (Harm Reduction)

• poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytované služby
• Asistenãní sluÏba (doprovod na úfiady, k lékafii)
• Besedy 
• Hygienick˘ servis
• Individuální poradenství 
• Individuální poradenství pro rodiãe a osoby blízké uÏivatelÛ drog
• Informaãní servis
• Krizová intervence
• Korespondence s klienty ve vûzení
• Orientaãní testy z moãi (drogové, tûhotenské)
• Potravinov˘ servis
• Práce s rodinou
• Prevence relapsu
• Sekundární v˘mûnn˘ program
• Sbûr infekãního materiálu (pohozené injekãní stfiíkaãky)
• Socioterapie (klubové aktivity)
• ·ífiení informací smûrem k vefiejnosti (informaãní letáãky, pfiedná‰ky)
• Telefonické, písemné a internetové poradenství
• Testování infekãních nemocí (Ïloutenka typu B,C, HIV, syfilis)
• V˘mûnn˘ program injekãních stfiíkaãek
• Základní poradenství
• Základní zdravotní o‰etfiení
• Zprostfiedkování léãby

Výkony za rok 2012
Poãet klientÛ: 209               
Poãet kontaktÛ: 2 703
Poãet v˘konÛ: 7 726
Poãet v˘mûn: 1 232
Poãet vydan˘ch injekãních setÛ: 30 587 ks
Poãet pracovníkÛ: 3,0 úvazkÛ.
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32 NÍZKOPRAHOVÝ KLUB POHODA  
Hodonín

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Nízkoprahové zafiízení pro dûti a mládeÏ, poskytující ambu-
lantní, popfiípadû terénní sluÏbu osobám, které Ïijí v prostfiedí
zasaÏeném sociálnû patologick˘mi jevy. Jde o registrovanou
sluÏbu dle §62 zák.ã. 108/2006 Sb.

vedoucí:  Mgr. Jifií Barbofiák
supervizor: PhDr. Pavel Navrátil, PhD.
adresa:  Horní Valy 2, 695 01 Hodonín
telefon: +420 518 341 003
e-mail: p-centrum.hodonin@charita.cz

www.klub-pohoda.cz
www.hodonin.charita.cz



POSLÁNÍ
Poskytovat sociální a odbornou pomoc pro zlep‰ení kvality Ïivota
(neorganizované) mládeÏe, ohroÏené sociálnû patologick˘mi jevy.

Provozní doba

po 14.00 – 18.00 hod.

út – ãt 14.00 – 19.00 hod.

pá 8.00 – 15.00 hod.

• primární prevence formou besed na ‰kolních zafiízeních
• poradenství na objednávku

CÍLE SLUŽBY
• b˘t místem první pomoci a podpory pfii fie‰ení rÛzn˘ch Ïivotních 

situací, které jsou spojené s jejich zpÛsobem Ïivota
• aktivovat tvÛrãí potenciál cílové skupiny, asistovat pfii realizaci 

svépomocn˘ch skupin vycházejících z nápadÛ cílové skupiny
• pfiedcházet/omezit/zabránit sociálnû patologick˘ch jevÛm, 

které se v rámci cílové skupiny vyskytují
• zmírnit nebezpeãí vypl˘vající z komplikovan˘ch Ïivotních událostí

(rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodiãÛ, ãasté stûhování,
‰kolní problémy)
• konfliktních spoleãenské situace (delikventní ãinnost, generaãní

konflikty, konflikty v lokalitû)
• negativní zku‰enosti (konflikty ve vrstevnick˘ch skupinách, návy-

kové látky, psychické problémy spojené s dospíváním) 

CÍLOVÁ SKUPINA
• dûti a mládeÏ ve vûku od 13-21let, zaÏívající nepfiíznivé sociální situace
• jsou ohroÏeny spoleãensky neÏádoucími jevy
• nechtûjí nebo se nemohou zapojit do standartních aktivit
• vyh˘bají se standartním formám institucionalizované pomoci a péãe
• dávají pfiednost pasivnímu trávení volného ãasu
• tráví voln˘ ãas mimo domov
• mají vyhranûn˘ Ïivotní styl

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
• kontaktní práce
• poradenství
• situaãní intervence
• pomoc pfii prosazování práv a zájmÛ
• v˘chovnû vzdûlávací a aktivizaãní ãinnosti
• podpora vytváfiení a zdokonalování pracovních návykÛ
• krizová intervence

• individuální poradenství pro rodiãe
• programy primární prevence pro ‰kolní zafiízení
• pracovní dílny (hudebna, keramika)
• volnoãasové aktivity pro mládeÏ (fotbálek, ‰ipky, kuleãník…)

Programy primární prevence
Programy, které se explicitnû zamûfiují na urãité cílové skupiny 
a snaÏí se hledat zpÛsoby, jak pfiedcházet vzniku a rozvoji sociálnû
patologick˘ch jevÛ. Zahrnují pfiedev‰ím tyto oblasti:
• vztahy k autoritám
• sebepoznání a práce s kolektivem
• partnerské vztahy, sexualita, pohlavnû pfienosné choroby
• poruchy pfiíjmu potravy
• xenofobie a rasismu
• uÏívání návykov˘ch látek (vã. opomíjeného alkoholu a koufiení),

anabolik, medikamentÛ a dal‰ích látek

Cílem tûchto programÛ je jedinec odpovûdn˘ za své chování 
a zpÛsob Ïivota v mífie pfiimûfiené jeho vûku.

Jsou urãeny pro tuto cílovou skupinu
• Ïáci I. a II. stupnû základních a speciálních ‰kol 
• studenti S· a SOU

Poãet pracovníkÛ: 3,6 úvazku

Sociální sluÏba je realizována v rámci projektu „Zaji‰tûní vybran˘ch 
sluÏeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registraãní ãíslo
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, kter˘ je financován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpoãtu âR prostfiednictvím Operaãního programu
Lidské zdroje a zamûstnanost. www.socialnisluzby-ipjmk.cz
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DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
Hodonín

vedoucí: Ludmila Malá
adresa: Wilsonova 7, 695 05 Hodonín
telefon: +420 534 001 254
mobil: +420 737 234 077
e-mail: ludmila.mala@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

SLUŽBA DOBROVOLNÍKŮ 
S dobrovolníky pracuje Oblastní charita Hodonín jiÏ 10 let.
Dobrovolnické centrum souãástí sítû dobrovolníkÛ Diecézní charity
Brno, která obdrÏela akreditaci v oblasti dobrovolnické sluÏby od
Ministerstva vnitra âR v roce 2003. Dobrovolníkem se mÛÏe stát
kaÏd˘, kdo se cítí b˘t povolán k této nelehké bezplatné sluÏbû. 

Jak se stát dobrovolníkem. Zájemce o tuto sluÏbu kontaktuje
OCH projektu a domluví se na ãinnosti, kterou by chtûl vykonávat 
a ke které má vztah. Dobrovolnickou ãinnost lze kdykoliv pfieru‰it 
ãi ukonãit. Dobrovolníci jsou nedílnou souãástí t˘mu charitních 
pracovníkÛ. 

Dobrovolníci se mohou podílet na:

• jednorázov˘ch dobroãinn˘ch akcích

• aktivitách a sluÏbách jednotliv˘ch farností a farních charit

• pomoci nemocn˘m a star˘m lidem v domácnostech, domovech
pokojného stáfií

• pomoci matkám s dûtmi, drogovû závisl˘m, lidem bez pfiístfie‰í

• pomoci v poradnách pro lidi v tísni

• Tfiíkrálové sbírce, humanitárních sbírkách a jin˘ch mimofiádn˘ch 
akcích pro potfiebné

STATISTIKA DOBROVOLNICTVÍ V ROCE 2012
Poãet dobrovolníkÛ celkem (vã. tfiíkrálov˘ch koledníkÛ) – 1595;
stál˘ch dlouhodob˘ch – 8; poãet odpracovan˘ch hodin – 427 
(krátkodob˘ch) a 453 (dlouhodob˘ch); poãet odpracovan˘ch 
hodin sbírkov˘ch – 7.960

ČINNOST DOBROVOLNÍKŮ V ROCE 2012

leden – Tfiíkrálová sbírka, prÛvod Tfii králÛ mûstem Hodonín; 
Ïehnání tfiíkrálov˘m koledníkÛm v katedrále sv. Petra 
a Pavla v Brnû   

únor – rozvoz „postniãek“ na postní almuÏnu do kostelÛ, 
materiální sbírky

bfiezen – pfiíprava materiálu a lékÛ na odvoz do ãesk˘ch 
vesnic Banátu

duben – materiální sbírky, svoz a sãítání postní almuÏny
kvûten – materiální sbírka do textilní banky
ãerven – materiální sbírka, charitní pouÈ na Vranovû
ãervenec – materiální sbírka a setkání tfiíkrálov˘ch asistentÛ 

v Îaro‰icích
srpen – sbírka textilní banka
záfií – prezentace na Dnu charity, setkání TS koledníkÛ 

a dobrovolníkÛ na Slovanském hradi‰ti v Mikulãících
fiíjen – materiální sbírky
listopad – setkání na 20. v˘roãí oslavy znovuzaloÏení Charity 

v Hodonínû; setkání se seniory na téma dobrovolnictví
v hodonínské knihovnû

prosinec – pfiíprava a rozvoz Tfiíkrálové sbírky
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PORADNA PRO CIZINCE 
Hodonín

koordinátor sítû poraden: Mgr. Pavel Filo
sociální pracovník: Mgr. Romana Jake‰ová
telefonní spojení:  +420 972 633 578
e-mail: cizinci.hodonin@charita.cz 

www.hodonin.charita.cz

Poradna pro cizince v Hodonínû je souãástí sítû poraden pro cizince 
v Diecézní charitû Brno, která je partnerem Jihomoravského regionál-
ního centra na podporu integrace cizincÛ. Projekt je financován 
z Evropského fondu pro integraci státních pfiíslu‰níkÛ tfietích zemí 
(EIF 2011-02). Nositelem projektu je Krajsk˘ úfiad Jihomoravského kraje.

Posláním poraden pro cizince je poskytovat odborné sociální 
a základní právní poradenství cizincÛm a uprchlíkÛm bez ohledu na
jejich pfiíslu‰nost k rase, národnosti, sociální skupinû, politickému
pfiesvûdãení a náboÏenskému vyznání. 

Prostfiednictvím sluÏeb poradny pro cizince by mûlo dojít ke zrychle-
ní a také zefektivnûní integrace cizincÛ do majoritní spoleãnosti, tak
aby byli uÏivatelé sluÏby schopni adekvátnû a samostatnû participo-
vat na Ïivotû spoleãnosti.

SluÏba mÛÏe b˘t poskytnuta jednorázovû i opakovanû. UÏivatelÛm 
je poskytována pomoc pfii uplatÀování jejich práv, pfii obstarávání 
osobních záleÏitostí a pfii zprostfiedkování kontaktu se spoleãensk˘m
prostfiedím. Práce poradny vychází ze zásady: nestrannosti, nezá-
vislosti, diskrétnosti a bezplatnosti.

Provozní doba: út 13.00 – 15.00 hod. (terén)
ãt 7.30 – 11.30, 13.00 - 17.00 hod.

Mimo konzultaãní hodiny po telefonické domluvû.

PORADNA PRO CIZINCE POSKYTUJE
• sociální a základní právní poradenství
• odborné poradenství zacílené na problematiku pfiístupu cizincÛ 

na trh práce v âR
• poradenství v oblasti pracovnû-právních pfiedpisÛ a pfiedpisÛ pro 

pobyt cizincÛ v âR
• sociální asistenci - doprovod, zprostfiedkování kontaktu, pomoc 

s vyplÀováním formuláfiÛ, podporu pfii jednání na úfiadech

• informaãní a konzultaãní servis, komunikaci s úfiady a zamûstnavateli
• asistenci pfii hledání ubytování /zamûstnání
• pomoc pfii integraci, multikulturní aktivity pro cizince i ãeskou

vefiejnost
Cílovou skupinou jsou cizinci a migranti, ktefií se ocitli v tíÏivé sociální 
situaci, cizinci z tzv. "tfietích zemí". SluÏba není poskytována ãesk˘m
státním obãanÛm.

Cílem služby je:
• zpfiístupnûní vefiejn˘ch systémÛ cílové skupinû 
• rozvoj vzájemné spolupráce s organizacemi a zejména státními 

orgány, které se zab˘vají problematikou integrace cizincÛ, 
migrací a uprchlictvím

• systematická práce s vefiejností v oblasti informovanosti o proble-
matice migrace a uprchlictví

• spoluúãast na politice samosprávních orgánÛ a státu v otázkách 
migrace a uprchlictví

V uplynulém roce 2012 poskytla poradna uÏivatelÛm celkem 
54 intervencí. Mimo to probûhly v Hodonínû za pfiispûní poradny 
a Jihomoravského regionálního centra pro podporu integrace 
cizincÛ kurzy ãeského jazyka.
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CHARITNÍ UBYTOVNA 
Hodonín

vedoucí: Václav Hole‰ínsk˘
adresa: Sacharovova 40, 695 01 Hodonín
telefon: +420 518 340 472
mobil: +420 731 625 192
e-mail: dc.hodonin@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

Charitní ubytovna Hodonín byla zbudována bûhem mûsíce
listopadu a prosince roku 2012 ãásteãnou rekonstrukcí 
zakoupené budovy od âesk˘ch drah. Rekonstrukce byla pro-
vedena ãásteãnû dodavatelsk˘m zpÛsobem, ãásteãnû své-
pomocí. Provoz byl zahájen v prÛbûhu mûsíce prosince 2012.

DEFINOVÁNÍ SLUŽBY
Charitní ubytovna Hodonín je v rámci Prostupného bydlení, 
urãena pfiedev‰ím pro ubytování ãásteãn˘ch a neúpln˘ch rodin
pfiedev‰ím s dûtmi.

POSLÁNÍ
Posláním ubytovny je poskytnutí pocitu domova potfiebn˘m 
v nepfiíznivé Ïivotní situaci.

PROVOZNÍ DOBA
Provozní doba není stanovena, je prÛbûÏná.

CÍLE
Úãelem je poskytnout pocit domova lidem v nepfiíznivé sociální 
situaci. Usilujeme o to, abychom na ubytovnû poskytovali pocit 
domova tûm, ktefií usilují o udrÏení rodiny pospolu, s nabídkou 
základních podmínek k bydlení.

CÍLE UBYTOVNY
• zabezpeãení soukromí v rekonstruovan˘ch místnostech
• zabezpeãení sociálního zafiízení na patfiiãné hygienické úrovni
• zabezpeãení vybavení pokojÛ nábytkem a postelemi s matracemi 

i povleãením

• zabezpeãení moÏnosti vafiení ve spoleãné kuchyni
• zabezpeãení temperování ubytovny
• vzbuzení snahy o získání vlastního sociálního bytu vedení 

uÏivatele k sobûstaãnosti
• navázání komunikace a vztahÛ se spolubydlícími a zaãlenûní 

do spoleãnosti, navázání kontaktÛ v pfiirozeném prostfiedí

CÍLOVÁ SKUPINA
Ubytovna je pfiedev‰ím pro rodiny nebo neúplné rodiny, ne-
mohoucí si pofiídit vlastním úsilím vlastní byt. Na‰í cílovou
skupinou jsou v‰ichni kdo ti, kdo chtûjí a mohou dodrÏovat
provozní fiád ubytovny.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Poskytujeme ubytování, provozuschopnou kuchyÀ, sociální za-
fiízení s teplou vodou, povleãení a jeho v˘mûnu 2x za mûsíc,
moÏnost praní. 

Poãet pokojÛ: 14
Poãet ubytovan˘ch: 34
Poãet pracovníkÛ: 0,2
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

vedoucí: Ludmila Malá
adresa: Wilsonova 7, 695 05 Hodonín
telefon: +420 534 001 250, mobil: +420 737 234 077
e-mail: ludmila.mala@charita.cz

www.hodonin.charita.cz

Tfiíkrálová sbírka je vefiejná charitativní akce, kterou jiÏ mnoho let
pofiádá Charita âeské republiky ve spolupráci s diecézními a ob-
lastními charitami. Touto ãinností byla Charita âR povûfiena
âeskou biskupskou konferencí. Sbírka je osvûdãena
Magistrátem hlavního mûsta Prahy pro území celé âeské repub-
liky dle zákona 117/2001 Sb. Tfiíkrálová sbírka umoÏÀuje vefiej-
nosti podílet se na pomoci sociálnû slab˘m a trpícím, pomáhá
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraniãí.

Tradice Tříkrálové sbírky
Zaãátkem nového roku vÏdy v období lednového svátku Tfií králÛ
vycházejí do ulic na‰ich obcí a do vût‰iny domácností po celé 
republice skupinky koledníkÛ, které vybírají do pokladniãek pfiís-
pûvky do sbírky. Pokladniãky jsou zapeãetûny a opatfieny razítkem
mûstského nebo obecního úfiadu v místû, kde sbírka probíhá.
Vedoucí skupinek tfiíkrálov˘ch koledníkÛ se prokazují prÛkazkou,
na které je podpis fieditele Charity âeská republika a biskupa 
brnûnské diecéze. 
V roce 2012 sbírka probûhla na území 73 obcí a mûst v pÛsob-
nosti Oblastní charity Hodonín.

Rozdûlení finanãních prostfiedkÛ:
65% projekty oblastních charit; 
15% diecézní charity; 
10% humanitární pomoc; 
5% SdruÏení Charita âeské republiky; 
5% reÏie sbírky

Dûkujeme v‰em, kdo se na sbírce jakkoliv podíleli, za podporu,
‰tûdrost i ochotu pomáhat. To nejvût‰í podûkování patfií nejen dár-
cÛm, ale pfiedev‰ím vedoucím skupinek koledníkÛ, pomocn˘m 
asistentÛm, knûÏím, starostÛm a zástupcÛm samospráv, pracovní-
kÛm úfiadÛ a po‰t, rodinám za pfiípravu kost˘mÛ a samotn˘m 
koledníãkÛm. Bez jejich obûtavosti by tato velká charitativní akce
nemohla b˘t pofiádána. 

V˘sledky sbírky v obcích pÛsobnosti Oblastní charity Hodonín
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rok v˘tûÏek v Kã poãet 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

2009 1.977.670,00 453

2010 2.064.651,00 475

2011 2.142.239,00 520

2012 2.232.855,00 519
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RUMUNSKO
Bûhem roku 2012 bylo do ãesk˘ch vesnic rumunského
Banátu pfievezeno nûkolik humanitárních sbírek – ‰atstvo,
loÏní prádlo, ruãníky, balená voda, hygienick˘ a obvazov˘
materiál, základní léky a dal‰í potfiebné vûci k Ïivotu obyvatel
tûchto dalek˘ch vesnic. Doplnili jsme vybavení charitního 
domu ve Svaté Helenû, pfiedev‰ím jsme z darÛ dovybavili
zubní ambulanci (zubafiské kfieslo, pfiípravná linka pro zázemí,
zubní ordinace, sterilizátor, rentgen a dal‰í zubafiské pomÛcky.
Ordinace bude slouÏit pro ãeské vesnice a okolí (Gernik, Bígr,
Rovensko, ·umice, Svatá Helena). Probûhla i první náv‰tûva
ãeského zubafie MUDr. Cahy,  kter˘ v námi zfiízení a vybavené
ordinaci jakoby na zkou‰ku se sv˘m synem a manÏelkou 
o‰etfioval klienty.  Rádi bychom, aby kaÏdou na‰i cestu do
Banátu doprovodil knûz, kter˘ by pozvedl i duchovní ãinnost.

Malá statistika pomoci v Banátu:
poãet seniorÛ  208
poãet dûtí       185
poãet obcí 5
poãet peãovatelek 5

MOLDÁVIE
V mûsíci listopadu se fieditel Oblastní charity Hodonín 
zúãastnil cesty do Moldávie, kde s fieditelem Charity âR 
Ing. Mgr. Oldfiichem Haiãmanem vytypovávali nové moÏnosti
pomoci této zemi. Byla zji‰tûna velká potfiebnost základní 
peãovatelské sluÏby ve v‰ech vesnicích, které nav‰tívili. 
Jak se pomoc této zemi bude vyvíjet, bude záleÏet pfiedev‰ím
na ‰tûdrosti na‰ich dárcÛ.
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40 FINANČNÍ ZPRÁVA 

Aktiva Stav k 1.1.2012 Pohyb v r. 2012 Stav k 31.12.2012

A. Dlouhodobý majetek celkem 2 981 041,85 1 733 759,00 4 714 800,85

I. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek celkem 0,00 0,00 0,00

II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek celkem 8 591 276,11 2 370 103,20 10 961 379,31

Pozemky 135 270,50 338 567,84 473 838,34

Stavby 1 627 826,95 1 561 432,16 3 189 259,11

Samostatné movité vûci a soubory 5 826 288,50 858 841,00 6 685 129,50

Drobn˘ dlouhodob˘ majetek 680 610,16 -112 337,80 568 272,36

Nedok. dlouhod. hmot. majetek – stavební práce 44 880,00 0,00 44 880,00

Dodávky strojÛ a zafi. zahraniã. pÛvodu – nové 276 400,00 -276 400,00 0.00

III. Dlouhodob˘ finanãní majetek 0,00 0,00 0.00

IV. Oprávky k douhodobému majetku celkem - 5 610 234,26 - 636 344,20 - 6 246 578,46

B. Krátkodobý majetek celkem 5 847 408,65 44 891,69 5 892 300,34

I. Zásoby 75 817,19 -24 458,19 51 359.00

II. Pohledávky celkem 3 199 368,04 -70 371,51 3 128 996,53

Odbûratelé 1 151 568,75 1 079 886,22 2 231 454,97

Poskytnuté provozní zálohy 145 789,84 480 936,20 626 726,04

Ostatní pohledávky 29 509,52 172 569,00 202 078,52

Jiné a ostatní pohledávky 1 872 499,93 - 1 803 762,93 68 737.00

III. Krátkodob˘ finanãní majetek celkem 2 376 277,42 307 920,39 2 684 197,81

Pokladna 247 235,00 - 9 878,00 237 357,00

Ceniny 138 960,00 - 134 940,00 4 020,00

Úãty v bankách 1 990 082,42 452 738,39 2 442 820,81

IV. Jiná aktiva celkem 195 946,00 - 168 199,00 27 747,00

Aktiva celkem 8 828 450,50 1 778 650,69 10 607 101,19

Přehled o stavu a pohybu majetku v Oblastní charitě Hodonín v roce 2012 (v Kč)



41FINANČNÍ ZPRÁVA 

Pasiva Stav k 1.1.2012 Pohyb v r. 2012 Stav k 31.12.2012

A. Vlastní zdroje 5 663 795,16 1 889 827,56 7 553 622,72

I. Jmûní celkem 5 643 153,03 1 910 469,69 7 553 622,72

Vlastní jmûní 4 899 169,58 2 094 167,13 6 993 336,71

Fondy 743 983,45 - 183 697,44 560 286,01

II. V˘sledek hospodafiení celkem 20 642,13 - 20 642,13 0,00

V˘sledek hospodafiení ve schvalovacím fiízení 20 642,13 - 20 642,13 0,00

Nerozdûlen˘ zisk  neuhrazená ztráta z min. let 0,00 0,00 0,00

B. Cizí zdroje celkem 2 086 473,52 457 871,86 2 544 345,38

I. Dlouhodobé závazky 0,00 2 028 498,00 2 028 498,00

II. Krátkodobé závazky 2 086 473,52 - 1 595 626,14 490 847,38

Dodavatelé 382 616,78 -123 734,60 258 882,18

Pfiijaté zálohy 0,00 387,00 387,00

Ostatní závazky 911 645,00 - 718 378,80 193 266,20

Zamûstnanci 26 382,00 - 52 942,00 - 26 560,00

Ostatní závazky vÛãi zamûstnancÛm 0,00 0,00 0,00

DPH 0,00 0,00 0,00

Ostatní a jiné závazky 765 829,74 - 700 957,74 64 872,00

III. Bankovní úvûry a v˘pomoci 0,00 25 000,00 25 000,00

C. Ostatní  pasiva - přechodné účty pasiv 1 078 181,82 - 582 260,87 495 920,95

I. âasové rozli‰ení pasiv celkem 1 078 181,82 - 582 260,87 495 920,95

V˘nosy pfií‰tích období 882 500,00 - 878 013,77 4 486,23

Dohadné úãty pasivní 195 681,82 295 752,90 491 434,72

Pasiva celkem 8 828 450,50 1 765 438,55 10 593 889,05

Hospodářský výsledek za rok 2012 – zisk
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LEDEN
• Tfiíkrálová sbírka s koledováním v obcích a zafiízeních 
• PrÛvod Tfií králÛ a koledování po mûstû Hodonínû
• M‰e svatá a poÏehnání tfiíkrálov˘m koledníkÛm v katedrále 

na Petrovû v Brnû 

ÚNOR
• Pfiíprava na postní almuÏnu – celá OCH
• Fa‰aÀkové veselí s dûtmi M· Sluníãko – CHPS Ratí‰kovice

BŘEZEN
• Prezentace charity a dobrovolnictví v obcích – nástûnky 

v kostelích 
• Sbûr ‰atstva – CHPS Buãovice a Slavkov u Brna

• Jednání na konzulátu âR – zavedení zubní ordinace ve 
Svaté Helenû

• Jarní burza dûtského obleãení – Rc Sluníãko Dolní Bojanovice
• Oslava zaloÏení RC – RC Sluníãko Dolní Bojanovice

DUBEN
• Velikonoãní tvofiení a aktivity – DMT Hodonín
• Den otevfien˘ch dvefií v RC Sluníãko Dolní Bojanovice
• Miniekojarmark Hodonín – prezentace sluÏeb, prodej 

v˘robkÛ – NZDM Pohoda Hodonín
• Ukonãení postní almuÏny
• Táborák pro seniory – CHPS Dolní Bojanovice
• Humanitární sbírka do nákladního auta – Hodonín
• Pfiedání a pfievezení darované zubní ordinace do Svaté Heleny



KVĚTEN
• Besídky ke Dni matek na zafiízeních OCH Hodonín
• Besídka Matefiské ‰koly U Jezérka v Ratí‰kovicích ke Dni matek

– CHPS Ratí‰kovice
• Pfiedná‰ky a v˘stavy na NZDM Pohoda Hodonín
• Beseda pro Ïáky Z· – K-centrum
• Materiální sbírky v obcích 
• Festival duchovních písní v rumunské Caransebe‰i – úãast dobro-

volníkÛ OCH 
• Jarní úklid terasy a sázení kvûtin – Centrum denních sluÏeb Slavkov

ČERVEN
• Dûtské odpoledne pro tfiíkrálové koledníky – CHPS ·ardice
• Oslava Dne dûtí – Domov pro matky s dûtmi Hodonín, RC Sluníãko 

Dolní Bojanovice
• Charitní pouÈ k 20. v˘roãí DCH Brno – Vranov u Brna
• Setkání tfiíkrálov˘ch asistentÛ a dobrovolníkÛ na Katolickém domû 

v Îaro‰icích
• Materiální sbírky v obcích

ČERVENEC
• Zájezd do rumunského Banátu za poznáním míst, kde Charita 

pomáhá
• Setkání s mlad˘mi ve Svaté Helenû, setkání na téma dÛleÏitost 

duchovní sluÏby na‰ich knûÏí v ãesk˘ch vesnicích, m‰e za charitní 
dílo v Gerniku a Svaté Helenû

• Prázdninová pirátská plavba dûtí – DMT Hodonín, SAS Hodonín, 
RC Sluníãko Dolní Bojanovice

• Spoleãná náv‰tûva zámeckého parku – Centrum denních sluÏeb
Slavkov

SRPEN
• Prezentace charity prostfiednictvím nástûnek – kostely v obcích
• Úãast pracovníkÛ na semináfii Jifiiny Prekopové „·kola lásky v rodinû“ 

– DMT Hodonín
• Prázdninové soutûÏení dûtí – DMT Hodonín
• Úãast na Svatovavfiineck˘ch slavnostech v Hodonínû – DMT Hodonín

ZÁŘÍ
• Den Charity a den otevfien˘ch dvefií na zafiízeních OCH Hodonín
• Odpoledne ke svátku seniorÛ – CHPS Îdánice, Mutûnice
• T̆ den akcí k 10. v˘roãí otevfiení DPS Ratí‰kovice, 10 let ãinnosti, 

v˘stava fotografií a v˘robkÛ, táborák, spoleãná m‰e svatá – CHPS
Ratí‰kovice

• Hrátky s pamûtí p. Choura – CHPS Ratí‰kovice
• V˘let do Lázní Hodonín – prohlídka, posezení – CHPS Ratí‰kovice
• Humanitární sbírka v Hodonínû a dal‰ích obcích
• Setkání tfiíkrálov˘ch koledníkÛ na Slovanském hradi‰ti v Mikulãicích
• Podzimní burza dûtského obleãení – RC Sluníãko Dolní Bojanovice 

ŘÍJEN
• Dny otevfien˘ch dvefií na dal‰ích zafiízeních OCH Hodonín
• Den otevfien˘ch dvefií u pfiíleÏitosti 10. v˘roãí zahájení provozu

Domova pro matky s dûtmi v Hodonínû
• Náv‰tûva klientÛ a pfiedání humanitárního daru v rumunské

·umici a Bígru
• Prezentace charity prostfiednictvím nástûnek – kostely v obcích
• Oslava 5 let od pfievzetí sluÏeb ve Slavkovû – Poradna Slavkov, 

CHPS Slavkov, CDS Slavkov
• T̆ den sociálních sluÏeb v Hodonínû – úãast Poradna HO, SAS HO 

– prezentaãní panely v Knihovnû Hodonín a P-centrum prezentaãní
stánek na pû‰í zónû

• Pfieddu‰iãkov˘ alternativní festival SoulFly – NZDM Pohoda Hodonín
• Sbûr ‰atstva v prostorách MÚ Buãovice – CHPS Buãovice a Slavkov

u Brna

LISTOPAD
• Setkání s obãany mûsta Slavkova – CHPS Buãovice a Slavkov, 

CDS Slavkov
• Humanitární sbírka Hodonín
• Den zdraví se Svazem diabetikÛ ve Slavkovû – CDS Slavkov
• Úãast na mezinárodní konferenci v Ki‰inûvû o souãasném stavu, 

v˘voji a smûfiování sociálních sluÏeb v Moldávii
• Slavnostní pfiedadventní setkání pracovníkÛ OCH Hodonín v Orlovnû 

Dolní Bojanovice

PROSINEC
• Pfiedadventní setkání s otcem Biskupem Vojtûchem v kostele 

sv. Augustina v Brnû
• Slavnostní otevfiení nové Charitní ubytovny Hodonín
• Pfiedvánoãní posezení pro ‰irokou vefiejnost – CDS Slavkov,

Poradna Buãovice a Slavkov, CHP Buãovice a Slavkov u Brna
• Pfiedvánoãní posezení, pfiedvánoãní koledování a besídky dûtí z M·

na vût‰inû zafiízení OCH Hodonín
• Spoleãn˘ veãefie na ·tûdr˘ den – Noclehárna Hodonín
• Pfiedvánoãní spoleãná veãefie s uÏivateli sluÏeb a zástupci Obce

Dolní Bojanovice na DPS v Dolních Bojanovicích – CHPS Mutûnice
a Dolní Bojanovice

• Mikulá‰ na Domovince pro Klub diabetikÛ s vystoupením dûtí z M·
– CHPS ·ardice

• Náv‰tûva Mikulá‰e, andûla a ãerta z Dûtského domova v Domovû 
pro matky s dûtmi

• Vánoãní setkání seniorÛ v Rezidenci ·ardice s vystoupením dûtí 
ze Z· – CHPS ·ardice 

• Peãení perníãkÛ, spoleãná vánoãní v˘zdoba zafiízení – Domov pro
matky s dûtmi Hodonín

• Vánoãní programy s besídkami a posezení na zafiízeních OCH 
• V˘let do Punkevních jeskyní na koncert skupiny Worship Letovice
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Instituce:
Ministerstvo práce             
a sociálních vûcí âR
Ministerstvo zdravotnictví âR
Ministerstvo vnitra âR
Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tû-
lov˘chovy âR
Rada vlády pro koordinaci protidro-
gové politiky
Jihomoravsk˘ kraj
Evropsk˘ sociální fond SROP
DCH Brno
Charita âR
Úfiad práce âR
Biskupství brnûnské

Obce a města:
Mûsto Hodonín
Mûsto Slavkov u Brna
Mûsto Buãovice 
Mûsto Îdánice
Mûsto Bzenec
Obec Hovorany
Obec Lovãice
Obec Dambofiice
Obec Uhfiice
Obec Archlebov
Obec ·ardice
Obec âejã
Obec Ratí‰kovice
Obec Mutûnice
Obec âejkovice
Obec Dolní Bojanovice
Obec Josefov
Obec Hru‰ky
Obec VáÏany nad Litavou
Obec Vele‰ovice
Obec Hostûrádky-Re‰ov
Obec Holubice
Obec Kfienovice
Obec Nûmãany
Obec DraÏovice

Obec Rohatec
Obec Nesovice
Obec Dambofiice
Obec Letonice
Obec Vele‰ovice
Obec Velké Hostûrádky
Obec Pru‰ánky
Obec Zb˘‰ov
Obec Hodûjice

Firmy a ostatní fyzické 
osoby:
âeská po‰ta
âeská spofiitelna
Informaãní centrum Hodonín
âeská televize
T-mobile
Láznû Hodonín
Sonnentor s.r.o. âejkovice
Hamé s.r.o.
Pekárna Bachan Blatnice
Wiki – Kalábková
Jednota s.d. Hodonín
Soukromá moravská smûnárna
Hodonín
OS Perutû Vev. Bít˘‰ka
SHIFT Uherské Hradi‰tû
Slovanské hradi‰tû v Mikulãicích
Základní umûlecká ‰kola Hodonín
Masarykovo muzeum Hodonín –
sál Evropa
Vinafiství Jago‰ Mutûnice
Sklep U JeÀoura Pru‰ánky
Templáfiské sklepy âejkovice
Zemûdûlská a.s. âejkovice
Vinné sklepy Skalák
Colorlak Staré Mûsto
Reklamní studio SHIFT Uherské
Hradi‰tû
Tescoma
JIPO Hodonín
¤eznictví ÎÛrek T̆ nec

Pekárna Pfiíkask˘ Ratí‰kovice
Lékárna Bojanovice
Jednota Hodonín
Dadka Vracov
JIPO Hodonín
Hotel Krystal Hodonín
Hotel Panon Hodonín
Láznû Lednice
Knihkupectví Dvofiáková Hodonín
MUDr. Okáãová
Internacional Automotive
Restaurace Nautilus
Ko‰utková
Bajáková
Homolová I.
J. Ko‰utek
Víno S˘kora
Lochman a Rauscher
Brinlen s.r.o.
Vojtûch Lelka
OD Centrum
Jifií Foral
J. Kalivoda
Poláãek
SAA
Jan Iviãiã
Josef a Marek Buãkovi
Antique Sudomûfiice
Michal ·vagerka
Novotn˘
Machovsk˘ âejã
J. Mare‰ová
M. I‰tvánková
Kociánová
R. Beyerová
Helena Matiãová
Radmila Beyerová
Hyn‰tová
Z. Bénová
V. Zpûváková
·ottlová
Spoleãenství AA

J. Kovafiíková
J. ·imková
F. Boudová
M. Horni‰
R. Bodeãek
Klub Ïen
Jan Bárta
MUDr. Martin Bíla
M. Hoferová
Mgr. Eva Tesafiíková
JUDr. Jana Pospí‰ilová
L. KfiíÏková
MUDr. Kopáãová
Spoleãenství Ïen
Ing. Kastnerová Marie
PhDr. Skaliãka

Za podporu a informace
o naší činnosti děkujeme 
médiím:
Slovácko, regionální t˘deník
Televize Slovácko - JDP
Hodonínské listy
Na‰e Slovácko, Právo
Sedmiãka, Rovnost 
âesk˘ rozhlas Brno
Rádio âas-Dyje, Rádio Jih 
MF Dnes - regiony
âeská televize - regiony
Propagaãní média mûst a obcí v regi-
onu, kabelové TV, obecní zpravodaje

Naše poděkování patří také všem
ostatním nejmenovaným drob-
ným dárcům, farníkům, klientům
charitních zařízení a farním chari-
tám za všechny dary pro potřeb-
né a nemocné a velkou pomoc
při organizování sbírek. 
Velké poděkování také těm, kteří
pomohli vybavit nově otevřenou
Charitní ubytovnu Hodonín.
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