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Znovu po roce vás zdravím a předkládám výroční zprávu OCH 
Hodonín za rok 2013. Je to příležitost k informování veřejnosti 
o našich radostech, starostech, k zhodnocení činnosti charitních 
středisek za uplynulý rok 2013.

V  začátku roku jsme věnovali hodně času projektu Charitní ubytovna 
Hodonín, který jsme s velkou radostí a nadšením v závěru roku 2012 otevírali. 
Až samotný provoz nám ukázal kolik problémů a komplikací se musí denně 
překonávat, aby všechno fungovalo po technické i lidské stránce. Jsem rád, že 
se nám daří tyto záležitosti řešit. Dnes bych chtěl zhodnotit tuto službu jako 
fungující k prospěchu obyvatel tohoto zařízení.

I v dnešní době jsou mezi námi lidé trpící hladem. Proto mě potěšil úplně nový 
projekt ve spolupráci s  obchodním řetězcem ENAPO „Potravinová pomoc“, 
který je zaměřený na ty nejpotřebnější. Jde o sbírku trvanlivých potravin, které 
mohou lidé koupit a po zaplacení vložit do označeného drátěného boxu, který 
je v prodejně umístěn za pokladnou. Potraviny jsou rozdělovány přes sociální 
pracovníky těm nejpotřebnějším.

Pokračovala i naše pomoc do zahraničí – Moldávie, Ukrajiny a hlavně do 
Rumunska. V  roce 2013 bylo uskutečněno 6 služebních cest se stomatology, 
kteří ošetřovali zuby místním obyvatelům. Velký důraz v  tomto projektu 
klademe na prevenci chrupu. Proto byly pravidelně navštěvovány školy 
a školky. Na případné ošetření pak děti přicházely do ordinace v obci sv. Helena, 
kterou OCH Hodonín, díky dárcům, plně vybavila. Potřebnost tohoto projektu 
potvrzuje velký zájem místních obyvatel. Mám radost z daru jedné fi rmy, která 
nám darovala kartáčky na zuby a zubní pasty, které byly rozdány školákům 
a návštěvníkům zubní ordinace. Velké poděkování patří stomatologům, kteří 
tuto činnost vykonávají v zahraničí bez nároku na jakýkoliv honorář.

V dubnu se uskutečnila historicky první Charitní pouť v Žarošicích. Jsem rád, 
že se zde sešlo mnoho zaměstnanců i dobrovolníků. Ještě dlouho po skončení 

 Slovo ředitele

mše účastníci poutě diskutovali u kostela při drobném občerstvení, které 
připravili zaměstnanci charity. Přišlo mnoho pozitivních ohlasů a přání, aby se 
tato pouť stala tradicí. Jsem přesvědčen, že tomu tak do budoucna bude.

 V  závěru děkuji všem zaměstnancům a dobrovolníkům OCH Hodonín za jejich 
obětavou práci. Dále všem, kteří napomáhají tomu, aby charitní dílo bylo stále 
živé.



Bc. Václav Salajka
ředitel Oblastní charity Hodonín 

Bůh ví, jak těžké je vyjít s některými lidmi.
Bůh je přece s námi v našich bojích, dodává nám odvahu, 

abychom usilovali o změnu a pokoj, 
abychom přijímali výsledek.

Bůh ví, jak těžké je vyjít s některými lidmi.
Bůh je přece s námi v našich bojích, dodává nám odvahu, 

abychom usilovali o změnu a pokoj, 
abychom přijímali výsledek.

zarovnat čísla

a udat hod.
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 Charitní ošetřovatelská služba
 Bučovice, Slavkov u Brna

Naše Charitní ošetřovatelská služba poskytuje odbornou zdravotní 
službu od února 2007 v Bučovicích, Slavkově u Brna a přilehlých 
obcích.

Hlavní náplní našeho projektu je poskytování nepřetržité odborné zdravotní 
péče v domácím sociálním prostředí klientů metodou ošetřovatelského procesu. 
Ošetřujeme klienty bez rozdílu věku, vyznání, rasy, sociálního postavení, dle 
zdravotního stavu pacienta ve spolupráci s rodinnými příslušníky.

Cílem služby je podpora, udržení a navrácení zdraví a podílení se na preventivní 
činnosti onemocnění a komplikací. Dalším cílem je prožití důstojného života 
v domácím sociálním prostředí mezi svými blízkými a rodinou.

Péče je zajišťována ošetřovatelským týmem – 7 registrovaných všeobecných 
zdravotních sester a vrchní sestrou.

Domácí péči indikuje ošetřující lékař, který určí rozsah a frekvenci návštěv 
individuálně dle zdravotního stavu pacienta. Správně indikované výkony jsou 
hrazeny zdravotními pojišťovnami na základě uzavřených smluv. 

Úzce spolupracujeme s  profesionálním týmem pečovatelek Charitní 
pečovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna, čímž se nám daří zajistit 
komplexní péči u klientů. 

V současnosti se nejvíce setkáváme s ošetřováním nemocných klientů, kteří 
prodělali cévní mozkové příhody, mají různé úrazy, defekty-bércové vředy, 
nádorová onemocnění, a různá jiná onemocnění (DM – cukrovka, ICHS – 
různé formy ischem. choroby srdeční, nemoci žilní, ad.)

Zajišťujeme následnou domácí péči ihned po propuštění ze zdrav. zařízení 
/nemocnice, LDN, atd./, stabilizujeme a podporujeme zlepšení stavu klienta, 
přistupujeme ke každému klientu individuálně, dle jeho diagnózy, sociálního 
prostředí, reagujeme pružně na jeho aktuální zdravotní stav, spolupracujeme 
s odbornými lékaři.

V posledních třech letech pečujeme stále o více umírajících klientů v domácím 
prostředí ve spolupráci s ošetřujícími lékaři – praktičtí lékaři, lékaři z nemocnic, 
MOU Brno, atd. Tím pádem není nutná hospitalizace klienta a klienti umírali 
ve svém domácím sociálním prostředí v blízkosti rodiny a nápomocné sestry. 
Péče byla poskytována nepřetržitě, dle potřeby i v nočních hodinách.

Vedoucí,
vrchní sestra: Barnetová Sylva

Adresa: ul. Sovětská 912, 685 01 Bučovice
 ul. Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon: CHOS Bučovice:   +420 5 17  331 847
 CHOS Slavkov u Brna:  +420 544 212 504
 mobil vrchní sestra 
 Barnetová Sylva:  +420 608 709 283

E-mail:  chos.bucovice@charita.cz
 www.hodonin.charita.cz

Pracoviště Bučovice: Bučovice, Sovětská 912 – poliklinika, 685 01
 provozní doba:   7.00 – 15.30 hod.
     sedm dnů v týdnu, 
     dle potřeby nepřetržitá
Pracoviště 
Slavkov u Brna:  Slavkov u Brna, Polní 1444 – penzion, 684 01
  provozní doba:   7.00 – 15.30 hod. 
     sedm dnů v týdnu, 
     dle potřeby nepřetržitá
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 Jako doplňkovou péči  nabízíme: 
— vyšetření glykémie glukometrem, orientační vyš. moči

— zapůjčování kompenzačních pomůcek

— poradenská činnost v oblasti sociálně-právní, kontaktování služeb

Dobrá spolupráce s praktickými lékaři, odbornými 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, která 
vnímá a hodnotí, jak se chová, jak jedná, jak vypadá a zejména, co umí. Proto je 
nutností, aby se sestry neustále vzdělávaly a zvyšovaly svou odbornou erudici, 
aby se nebály zasahovat do ošetřovatelského procesu.

Statistika roku 2013:

Ošetřeno: 550 klientů

Provedeno: 13 634 ošetřovatelských návštěv 

Provedeno: 31 281 ošetřovatelských výkonů

Poskytované služby: 
— odborná zdravotní péče 

— sledování základních životních funkcí / TK, P, TT, dech, saturace O2 / 

— 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, edukace o pohybové aktivitě ke zlepšení
 mobility

— edukace rodinných příslušníků v  péči o klienta

— léčba bolesti

— komplexní péče o klienty v terminálním stadiu

S božskou moudrostí, obrazotvorností a humorem
odlil Stvořitel každého z nás jako jednotlivce. 

„Odlišné“ je někdy „těžké“ pochopit.
Připomeň si, že jsi také odlišný!
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 Charitní pečovatelská služba
 Bučovice, Slavkov u Brna

Posláním naší Charitní pečovatelské služby je poskytnout 
uživatelům takovou pomoc a podporu, jaká jim umožní co 
nejdéle důstojně žít ve svém přirozeném prostředí. Služby jsou 
poskytovány na základě individuálních potřeb uživatele. 

Okruh osob

Naše služba je určena obyvatelům měst Bučovice a Slavkov u Brna a jejich 
přilehlým obcím. Cílovou skupinu tvoří:

— senioři, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

— osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického  
 onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje  
 pomoc jiné osoby. 

Cíle:
— pomoc uživateli při zvládání hygienických , stravovacích a dalších  
 denních situací 

— podpora uživatele při zabezpečení chodu domácnosti  

— podpora při udržování samostatnosti a vlastních dovedností uživatele

— zabezpečení kontaktu uživatele  s rodinou i vlastním okolní 

— pomoc při vyhledávání navazujících služeb

— prostřednictvím terénní i ambulantní služby naplňovat individuální  
 potřeby uživatel, nechat je samostatně se rozhodnout do jaké míry  
 pomoc potřebují

— rozšiřovat terénní pečovatelskou službu do menších obcí, kde žijí  
 převážně senioři.

 

Vedoucí: Bc. Alena Kožíková

Supervize: Mgr. Ilona Gertnerová,
 Mgr. Lubomír Pelech

Adresa: Zahradní 886, 685 01 Bučovice 

Telefon: Bučovice:    +420 5 17  381 056
 Slavkov u Brna:   +420 544 221 798

E-mail: dps.bucovice@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.
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Další aktivity

Dle zájmu uživatel poskytujeme služby ve večerních hodinách, víkendech 
a svátcích.

Středisko CHPS Bučovice pořádá každé první pondělí v měsíci sběr šatstva, kde 
občané mohou odložit své již nepotřebné oblečení, které ještě může posloužit 
potřebným.  V měsíci září proběhla oslava Dne Charity, občané měst Bučovice i 
Slavkov u Brna se mohli zapojit do akce v duchu mota: akce „Neboj se, zapoj se!“, 
kde si mohli vyzkoušet, jaké je to být člověkem, který potřebuje pomoc, a jaké 
je to být osobou doprovázející. Dále CHPS své služby prezentovalo na setkání 
s občany města Slavkov u Brna a obce Velešovice. V měsíci prosinci proběhla 
vánoční besídka s malováním perníčků a zdobením vánočních ozdob.

Statistika

V roce 2013 využili naše služby 162 uživatelé, z toho 121 žen a 41 mužů, na CHPS 
je zaměstnáno 10 PSS na HPP a 2 PSS na DPČ, bylo poskytnuto 13.200 hodin 
přímé péče u uživatelů. 

Poskytované služby:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

— pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

— pomoc při oblékání a svlékání

— pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

— pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

— pomoc při úkonech osobní hygieny a použití WC

— pomoc při základní péči o vlasy, ruce či nohy a nehty

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

— pomoc při zajištění velkého úklidu

— běžné nákupy, velké nákupy

— pochůzky (lékař, lékárna, pošta apod.)

— praní a žehlení prádla

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

— doprovod dospělých k lékaři

Další – fakultativní služby
— půjčování kompenzačních pomůcek (elektrické polohovací postele,  
 invalidní vozíky, chodítka, toaletní křesla)

— dohled nad léčebným režimem

Když nás lidé naštvou, vyvolává to tření – doma, na silnici,
v dopravních prostředcích, na sportovním stadionu.

Kvůli svému vnitřnímu klidu a obecnému blahu 
potřebujeme najít způsob, jak vycházet s obtížnými lidmi.
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 Charitní pečovatelská služba Mutěnice
 

Posláním Charitní pečovatelské služby Mutěnice je pomáhat 
seniorům v obci Mutěnice a okolních obcích, překonávat obtížné 
situace, které vznikají v důsledku pokročilého věku, nemocí nebo 
ztrátou blízkého člověka. 

Okruh osob:

senioři, osoby, které v důsledku stáří, onemocnění, osamění či zdravotního 
postižení potřebují pomoc druhé osoby při péči o sebe sama a svou 
domácnost. Využívají přitom pomoci pečovatelky při hygieně, stravování, 
péči o domácnost, s úřady apod. Přitom však mohou zůstat ve svém domácím 
přirozeném prostředí.

Cíle:

cílem pečovatelské služby je doplnit péči o uživatele tak, aby si zachoval 
co nejvyšší míru samostatnosti a zůstal co nejdéle v  přirozeném domácím 
prostředí.

Pečovatelská služba je poskytována na základě písemné smlouvy s uživatelem

Poskytované služby:

Základní činnosti jsou zajišťovány v rozsahu těchto úkonů:          

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

—  pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

—  pomoc při oblékání a svlékání

—  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

—  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

—  pomoc při úkonech osobní hygieny 

—  pomoc při základní péči o vlasy 

—  pomoc při základní péči o ruce

—  pomoc při základní péči o nohy a nehty

—  pomoc při použití WC

Vedoucí: Eva Frýdková, DiS

Supervize: Mgr. Hana Čamlíková

PRACOVIŠTĚ MUTĚNICE

Adresa: Květná 379, 696 11 Mutěnice

Telefon: +420 5 1 8  370 388
 +420 737 234 097

E-mail: dps.mutenice@charita.cz
 www.hodonin.charita.cz

Provozní doba: Po – Pá 7.00–15.30 hod.

PRACOVIŠTĚ DOLNÍ BOJANOVICE

Adresa: U Penzionu 431, 696 17 Dolní Bojanovice

Telefon: +420 5 1 8  372 097
 +420 739 389 1 0 5

E-mail: dps.bojanovice@charita.cz

Provozní doba: Po – Pá 7.00–15.30 hod.

PRACOVIŠTĚ ČEJKOVICE

Kontaktní adresa: Templářská 500, 696 15 Čejkovice

Telefonní spojení: +420 731 425 495 pečovatelka
 +420 737 234 097 pedikúra

E-mail: chps.cejkovice@charita.cz

Provozní doba: Po – Pá 7.30–14.00 hod.

Dle zjištěných potřeb zájemců a uživatelů lze provozní 
dobu přizpůsobit.





9

Fakultativní činnosti
—  doprava uživatele

Služba je poskytována především terénní formou – v domácnostech uživatelů. 
Uživatelům služby se snažíme umožnit,aby zůstali ve svém domácím prostředí 
a s pomocí pečovatelky zvládali péči o sebe sama a svou domácnost i v případě 
nemoci či v důsledku stáří. Širokou nabídkou našich služeb se snažíme těmto 
lidem dodat jistotu, že v případě potřeby nezůstanou sami bez pomoci. Naše 
pečovatelská služba zprostředkuje i zapůjčení kompenzačních pomůcek do 
domácností k usnadnění péče o seniora (polohovací postele, invalidní vozíky, 
chodítka, WC křesla aj.) 

Statistika:

V roce 2013 službu využívalo 167 uživatelů a dalším osobám byly zapůjčeny 
kompenzační pomůcky do domácností. 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

—  dovoz nebo donáška jídla

—  pomoc při přípravě jídla a pití

—  příprava a podání jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti

—  běžný úklid a údržba domácnosti

—  údržba domácích spotřebičů

—  pomoc při zajištění velkého úklidu

—  běžné nákupy a pochůzky (lékař, lékárna, pošta apod.)

—  praní a žehlení prádla ložního prádla

—  praní a žehlení osobního prádla

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

—  doprovod dospělých osob

Máme-li opakovaně stejné potíže s lidmi,
 je třeba uvážit, zdali jsme k nim nějak nepřispěli.
 Požádej nějakého dobrého přítele,
 aby ti pomohl identifikovat tvé chování,
 Které by mohlo být nějak problematické.



10

 Charitní pečovatelská služba Šardice
 

Posláním pečovatelské služby je, aby seniorům a lidem se ztrátou 
soběstačnosti bylo umožněno zůstat co nejdéle v  jejich domácím 
a pro ně přirozeném prostředí. Zachovávat a rozvíjet jejich 
důstojný život a motivovat je, aby si zachovali co nejvyšší míru 
samostatnosti. 

Cíle  služby
— podpora uživatele při vedení domácnosti  

— pomoc uživateli při zvládání stravovacích a hygienických návyků 
 a dalších denních situací 

— podpora při udržování vlastních dovedností uživatele a podpora  
 samostatnosti

— zabezpečení kontaktu uživatele s rodinou a vlastním okolím 

— pomoc při vyhledávání návazných služeb

— prostřednictvím terénní i ambulantní služby naplňovat individuální — 
— potřeby uživatelů, nechat je samostatně se rozhodovat do jaké míry  
 pomoc potřebují

— rozšiřovat terénní pečovatelskou službu do dalších malých obcí, 
 kde žijí převážně senioři

Cílová  skupina

Pro koho zde jsme?

Naše služby poskytujeme občanům obcí Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, 
Karlín a jsou určeny také pro obce Stavěšice, Strážovice a Nenkovice. 
Poskytujeme služby převážně seniorům a lidem, kteří pro své zdravotní 
postižení, chronickou chorobu, věk či osamělost si nejsou schopni zabezpečit 
a uspokojit své životní potřeby.

Služba je poskytována za úhradu na základě smlouvy s uživatelem. Uživatel 
může službu kdykoliv bez udání důvodů vypovědět a také měnit požadavky na 
rozsah úkonů (v rámci možností pečovatelské služby) na základě jeho potřeb.

Pečovatelská služba si vyhrazuje právo neposkytnout službu osobám 
agresivním, ohrožujícím svým jednáním sebe, či své okolí, porušujícím pravidla 
slušného chování a projevujícím neúctu k pracovnímu personálu a také těm, 
kteří odmítají fi nanční plnění související s pobíráním pečovatelských služeb. 



Vedoucí:  Tereza Sácká, DiS.

Supervize:  PhDr. Dagmar Úlehlová

Adresa: Šardice 613, 696 13 

Telefon:  +420 518 624 638
 +420 733 755 880 

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 – Pá 8.00 – 14.30 hod.

PRACOVIŠTĚ ČEJČ
Provozní doba:  Po – Pá 7.00 – 13.30 hod.

V případech zjištěných potřeb zájemců o službu a uživatel služby, 
jsme schopni zajistit péči i mimo stanovenou provozní dobu 
(večery, víkendy, státní svátky).
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Fakultativní služby:
— doprava uživatele

Kompenzační pomůcky jsou nově od 1. 1. 2014 zapůjčovány přes půjčovnu 
zřízenou OCH Hodonín.

Další aktivity     

V měsíci červnu ve spolupráci s místní farností a organizací Orel proběhlo 
Dětské odpoledne, s  různými soutěžemi, jízdou s koňským spřežením 
a opékáním špekáčků. Touto formou Charitní pečovatelská služba děkovala 
tříkrálovým koledníkům.

Dne 11.9. jsme se společně s Charitní pečovatelskou službou Ždánice zúčastnily 
Veletrhu sociálních a navazujících služeb v  Kyjově, kde jsme propagovaly 
služby OCH Hodonín a vystavovaly a prodávaly výrobky Domova pro matky 
s dětmi Hodonín a Nízkoprahového klubu Pohoda Hodonín. Rovněž v měsíci 
září proběhl Den otevřených dveří v  rámci Dne charity, a to ve spolupráci 
s Klubem diabetiků, který vystavoval vzpomínkové fotografi e z dění v obci 
a ve spolupráci s dětmi z MŠ Šardice, které vystavovaly své krásné výkresy 
a výrobky. V prosinci se v prostorách Rezidence v Šardicích konalo vánoční 
setkání seniorů pod záštitou Základní školy, Charitní pečovatelské služby 
a Obecního úřadu Šardice, kde vystoupily se zpěvy a tanci děti ze ZŠ Šardice. 

       V prostorách budovy pečovatelské služby probíhají též kulturní aktivizační 
programy zaměřené na občany a seniory obce Šardice - pravidelně se 
zde střetávají členové Klubu diabetiků, organizace Orel, Svazu zdravotně 
postižených spoluobčanů a dále i mužský pěvecký sbor Mužáci ze Šardic či 
Folklorní sdružení. Pravidelně také probíhá pod záštitou  Klubu diabetiků 
ve spolupráci s panem Zdeňkem Chourou Trénink paměti.  Snažíme se 
o vytvoření prostředí důvěry a o podporu dobrých mezilidských vztahů.

STATISTIKA

V  roce 2013 byly pečovatelské služby poskytnuty celkem 69 uživatelům. 
V  CHPS Šardice pracují na hlavní pracovní poměr celkem 4 pracovnice – 
v přepočtu na úvazky 3,5.

Rovněž neposkytujeme služby osobám vyžadujícím speciální komunikační 
metody a postupy a osobám, jejichž celkový stav vyžaduje nepřetržitou péči, 
pokud nepožadují časově limitovanou část péče.

Poskytované služby      

Poskytujeme služby dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., 
vyhláškou č. 505 a jejími novelami. Poskytujeme především služby terénní = 
služby v domácnostech uživatel.

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

— pomoc a podpora při podávání jídla a pití

— pomoc při oblékání a svlékání

— pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu

— pomoc při přesunu na lůžko či vozík

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

— pomoc při osobní hygieně v domácnosti, pomoc při použití WC

— pomoc při osobní hygieně v prostorách střediska pečovatelské služby

— pomoc při základní péči o ruce, nohy, vlasy či nehty

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; pomoc při zajištění velkého úklidu

— běžné nákupy, velké nákupy

— pochůzky

— praní a žehlení prádla

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

— doprovod k lékaři, na instituce

U druhých lidí často nemáme rádi to,
co odmítáme u sebe.

Kterou část sebe sama těžko přijímáš? 
Spřátel se s touto „stinnou stránkou“ sebe sama.
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 Charitní pečovatelská služba Ratíškovice

Posláním Charitní pečovatelské služby Ratíškovice je poskytování 
pečovatelských služeb občanům v obci Ratíškovice, kteří potřebují 
pomoc a podporu při péči o sebe a svou domácnost, a to z důvodu 
stáří nebo zdravotního stavu. Pracovníci při poskytování 
pečovatelských služeb usilují o to, aby jednotliví uživatelé 
využívali své vlastní zdroje a mohli žít ve svém domácím prostředí 
co nejdéle. Snahou služby je, aby pokud možno zůstali v kontaktu 
se svou rodinou a přáteli.

Cíle:
— umožnit uživatelům, co nejdéle setrvat v domácím prostředí,   
 s využitím pečovatelských služeb

— pokud si to uživatel přeje, umožnit mu zůstat v kontaktu s rodinou,  
 přáteli a vrstevníky

— s pomocí pečovatelské služby udržet co nejdéle dovednosti a   
 schopnosti uživatele, které jsou v důsledku stáří nebo nemoci ohroženy

Vedoucí: Eva Frýdková, DiS

Supervize: Mgr. Hana Čamlíková

Adresa: Dubňanská 1301, 696 02 Ratíškovice

Telefon: +420 518 368 223

E-mail: dps.ratiskovice@charita.cz
 www.hodonin.charita.cz

Provozní doba: Po – Pá  7.00 – 15.30  hod.

 Dle zjištěných potřeb zájemců 
 a uživatelů lze provozní dobu     
 přizpůsobit.
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 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

— doprovod dospělých k lékaři

Fakultativní činnosti
— doprava uživatele

Charitní pečovatelská služba Ratíškovice je poskytována ambulantní formou 
(v prostorách pečovatelské služby) a zejména terénní formou (v domácím 
prostředí uživatele). Pečovatelská služba poskytuje pomoc osobám, jejichž 
soběstačnost je snížena z důvodu věku anebo zdravotního stavu a doplňuje 
péči rodiny. Službu je možné po domluvě poskytnout i o víkendech a svátcích. 
Při poskytování služby reagujeme na měnící se potřeby jednotlivých uživatelů, 
pomáháme tam, kde si uživatel již nedokáže pomoci sám a zároveň uživatele 
podporujeme v udržování vlastních schopností a dovedností. Zprostředkujeme 
také zapůjčení kompenzačních pomůcek do domácností, kde usnadní péči 
o seniora. 

Statistika

V roce 2013 byla služba poskytována 66 uživatelům.

Okruh osob

Naše služba je určena občanům obce Ratíškovice: 

Osobám, starším 50 let, které potřebují pomoc druhé osoby, a to z  důvodu 
snížené soběstačnosti na základě zdravotního stavu, o které se nemůže 
postarat osoba blízká

Senioři nad 65 let

Poskytované služby:

Základní činnosti jsou zajišťovány v rozsahu těchto úkonů: 

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

— pomoc a podpora při podávání jídla a pití

— pomoc při oblékání a svlékání

— pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu

— pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

— pomoc při úkonech osobní hygieny 

— pomoc při základní péči o vlasy 

— pomoc při základní péči o ruce

— pomoc při základní péči o nohy a nehty

— pomoc při použití WC

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

— dovoz nebo donáška jídla

— pomoc při přípravě jídla a pití

— příprava a podání jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti

— běžný úklid a údržba domácnosti

— údržba domácích spotřebičů

— pomoc při zajištění velkého úklidu

— běžné nákupy  

— pochůzky ( lékař, lékárna, pošta apod.)

— praní a žehlení prádla

Pokaždé, když ti na mysl vstoupí osoba, se kterou máš problémy,
 Řekni si: „Ať ti Bůh žehná“přej této osobě dobro.
 Modli se také za sebe – za trpělivost, porozumění a soucit.



14

 Charitní pečovatelská služba Ždánice

Posláním pečovatelské služby ve Ždánicích je pomáhat těm, kteří 
pro svůj věk nebo zdravotní stav nejsou schopni se sami o sebe 
a svou domácnost postarat, motivovat je k  využití vlastních sil 
a  schopností. Podporovat je v  běžném způsobu života tak, aby 
mohli co nejdéle zůstat v přirozeném domácím prostředí.

Cíle:
— Udržet v co největší míře dovednosti potřebné k samostatnému životu  
 v domácím prostředí.

— Umožnit uživateli zůstat v domácím prostředí zajištěním chodu  
 domácnosti a péče o vlastní osobu. 

— Umožnit uživateli vyřízení osobních záležitostí a udržení přirozených  
 společenských vazeb.

Cílová skupina:

Naše služba je určena obyvatelům města Ždánice, obcí Archlebov, Dambořice, 
Dražůvky, Lovčice, Žarošice, Uhřice, Ostrovánky, Velké Hostěrádky.

— seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc jiné  
 osoby,

— osobám se sníženou soběstačností starším 50 let.

Vedoucí projektu: Pavla Lužová

Supervize: Mgr. Bohuslava Horská

Adresa: Zámecká 848, 696 32 Ždánice

Telefon: +420 5 1 8  633 8 17
 +420 737 234 096

Email: dps.zdanice@charita.cz
 www.hodonin.charita.cz

Provozní doba: Pečovatelská služba se poskytuje 
 v pracovní  dny 7.1 5  - 15.45 hod. 

v Archlebově v pracovní dny 7.00 - 15.30 hod. 

v Dambořicích v pracovní dny 7.00 - 10.00 hod.   
  14.30 - 15.30 hod.

Službu jednotlivým uživatelům poskytujeme podle jejich potřeb, 
tzv. na míru. Pokud  uživatel potřebuje péči mimo stanovenou 
pracovní dobu jsme připraveni mu ji poskytnout.        
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Nabídka základních činností dle § 40 zákona 
č .  108/2006 Sb. a § 6 vyhlášky č .  505/2006 Sb.:

— pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

— pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek

— poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

— pomoc při zajištění chodu domácnosti

— zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Okamžitá kapacita naší služby je 6 uživatelů

CHPS Ždánice během roku 2013 poskytla službu 125 uživatelům, z nichž bylo 
11 uživatelů s 1. stupněm závislosti, 14 s druhým stupněm, 12 se třetím stupněm 
a 1 se čtvrtým. Ostatní bez příspěvku na péči.Celkový počet hodin přímé péče 
poskytnuté v domácím prostředí byl 5.840

Na dolní mapce je vyznačena lokalita, ve které službu poskytujeme.

Zásady poskytování služby:
— práce s uživatelem dle jeho individuálních možností a schopností –  
 jednání s uživatelem a poskytování služby se odvíjí od individuálních  
 předpokladů a schopností jedince, bytových a sociálních podmínek,  
 rodinných vztahů a vazeb.

— respektování rozhodnutí uživatele – služby nabízíme, navrhujeme  
 varianty řešení. Rozhodnutí musí udělat uživatel a toto rozhodnutí je  
 respektováno.

— podporování samostatnosti uživatele – snažíme se udržovat a rozvíjet  
 schopnosti uživatele a zmenšovat tak jeho závislost na dalších  
 osobách.

— dodržování práv uživatelů – personál jedná s uživateli s respektem  
 ke všem jeho lidským právům. Pracuje tak, aby zachoval lidskou  
 důstojnost za všech situací.

— přirozené riziko – pracovník upozorní uživatele na možné dopady jeho  
 rozhodnutí, ale respektuje ho.

— partnerský přístup – přistupuje se ke každému jako rovný k rovnému.          

Promluvit si s blízkým člověkem
 o problémech, které mám s obtížným člověkem,
 pomůže rozptýlit hněv a poskytne objektivní pohled.
 Nedopusť však, aby taková diskuze nahradila 

vyjasnění problému s dotyčnou osobou.
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 Centrum denních služeb Slavkov u Brna

Posláním Centra denních služeb ve Slavkově u Brna je nabízet 
podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením, 
kteří v důsledku stáří nebo zdravotního stavu nejsou schopni 
plnohodnotně po celý den žít ve svém přirozeném domácím 
prostředí a jsou odkázáni na pomoc jiné osoby nebo instituce.

Cíle:

Obecným cílem Centra denních služeb je pracovat s uživateli sociální služby 
tak, aby byli v rámci svých možností a zdravotního stavu schopni co nejlépe žít 
ve svém přirozeném prostředí: 

— podpora v zachování důstojného a plnohodnotného života uživatele.

— respektování individuality uživatele.

— podpora kvalitních mezilidských vztahů.

— vytvoření bezpečného prostředí pro profesionální činnost.

— uspokojování fyziologických a duševních potřeb uživatelů.

Okruh osob,

kterým je služba určena, jsou senioři a občané se zdravotním znevýhodněním 
se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech ve věku od 
27 let, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí.

Zásady:
— poskytování služeb na základě individuálního přístupu k uživatelům.

— důraz na samostatné rozhodování uživatelů, které služby jsou pro ně 
 důležité (práce na základě dohodnutých smluv, individuálních plánů, 
 aktuálních potřeb a přání).

— dodržování práv uživatele (respektování svobodné vůle, důstojnosti, 
 soukromí).

— partnerský přístup k uživatelům služeb.

— důraz na odbornou způsobilost zaměstnanců a profesionální 
 odpovědnost.

Vedoucí projektu: Mgr. Kateřina Rožnovská, DiS.

Supervize: Bc. Markéta Landovská

Adresa: Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna

Telefon: +420 734 435 125

Email:  cds.slavkov@charita.cz
 www.hodonin.charita.cz        
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Kapacita 

Okamžitá kapacita je 10 uživatelů. 

V  roce 2013 byla služba poskytnuta 19 uživatelům. Provoz zajišťovali 
3 pracovníci na 2,5 úvazku. 

Nadále pokračovala spolupráce s  občanským sdružením Rodinná pohoda, 
která na Centru denních služeb zajišťuje canisterapii. 

V  roce 2013 se pracovnice mimo jiné proškolily v oblasti bazální stimulace, 
správného držení těla a první pomoci. To v současné době umožňuje zaměření 
pracovnic na zlepšování pohyblivosti uživatelů a na prevenci bolesti zad.

Poskytované služby:

Při poskytování služeb nabízíme podle § 45 zákona 108/2006 Sb., o sociálních 
službách následující základní činnosti:

— pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní  
 hygienu.

— poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (pomoc při přípravě  
 a podávání jídla či pití)

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 — výtvarné a pracovní činnosti směřující k zachování motorických  
  dovedností - malování na sklo, hedvábí, porcelán, háčkování,  
  pletení, vizovické pečivo, keramika, vyrábění z papíru apod.

 — aktivity zaměřené na nácvik běžných denních činností – pečení,  
  drobný úklid, péče o květiny

 — aktivity zaměřené na zachování pohybových schopností —  
  jednoduchá cvičení, procházky

 — činnosti zaměřené na zachování paměti - trénink paměti,   
  paměťové baktivity

 — canisterapie (kontakt se speciálně vycvičenými psy), kterou 
  zprostředkováváme ve spolupráci s občanským sdružením  
  Rodinná pohoda. 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 — podpora aktivit podporujících sociální začleňování osob 
  (výlety,  besedy apod.)

pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání   
osobních záležitostí

 — pomoc při vyřizování záležitostí vyplývajících z individuálního  
  plánu uživatele

Dále nabízíme následující fakultativní služby:
— doprava a doprovod uživatelů 

Někteří lidé nemohou nebo nechtějí jednat s tebou v dobré vůli, 
i když k nim přistupuješ sebelépe.

 Nemůžeš změnit druhé lidi – jen sebe.
 Zvažuj, jaké alternativní způsoby jednání můžeš použít.
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 Nízkoprahové denní 
 centrum Hodonín

Poslání:

Sociální pomoc lidem bez přístřeší směřující k  předcházení 
sociálnímu vyloučení, k podpoře k  sociálnímu začleňování 
a zachování lidské důstojnosti.

Nízkoprahové denní centrum je registrovanou sociální službou 
dle § 61 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách – jedná se 
o nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní i terénní 
služby osobám bez přístřeší.

Účelem denního centra je poskytnout základní sociální pomoc 
a služby lidem v nepříznivé sociální situaci.  

Cíle:

Naším cílem je poskytnout služby sociální intervence pro populaci, která si 
z důvodu svého sociálního znevýhodnění jinak nemůže zajistit řešení své 
obtížné situace a případná jiná pomoc je pro ni nedostupná (např. sociální 
potřebnost, akutní nouze, zdravotní handicap, špatná informovanost, omezená 
schopnost komunikovat, a pod.). Usilujeme o to, aby naše služby byly dostupné, 
nízkoprahové a pokud možno co nejkomplexnější a přátelské k uživatelům.

Cíle poskytovaných služeb:
— zabezpečení základních lidských potřeb – hygiena, jídlo, spánek, teplo,  
 bezpečí, zázemí

— snížení zdravotních rizik, která přináší způsob jejich života

— vyřešení či alespoň zlepšení stávající situace uživatele, např. nalezení  
 ubytování a zaměstnání, vyřízení 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 přirozeném prostředí

— zachování podmínek důstojného života

— pomoc a spolupráce v přirozených sociálních systémech jako je rodina,  
 sousedé, obec atd., přispívat k usnadnění komunikace, pomoci rozvoji  
 solidarity v rámci komunity.

— vedení uživatele k soběstačnosti

Vedoucí projektu: Václav Holešínský

Supervize: JUDr. Marta Šosová    

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 celoročně otevřeno
 v pracovní dny:  7.30 – 15.30 hod. 
 v zimních měsících tj. leden až březen a říjen
  až prosinec i o sobotách, nedělích i svátcích

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence 
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je fi nancován 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
www.socialnisluzby-ipjmk.cz
www.esfcr.cz
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— 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 nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální  
 služby, poskytnutí informace o základních právech a povinnostech  
 osoby v souvislosti s poskytováním sociálních služeb aj.

— zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím.

— individuální sociální práce – pokud má uživatel zájem, je mu vytvořen  
 individuální plán, který efektivněji napomáhá k dosažení změny 
 v  životní situaci uživatele, která je vnímána jako neuspokojivá,  
 nepříjemná či krizová.

— terénní sociální práce – v rámci terénní sociální práce jsou   
 vyhledávány osoby bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí s cílem  
 minimalizovat rizika jejich způsobu života. Jsou mapována místa, kde  
 by se osoby bez přístřeší mohly zdržovat.

— zprostředkování navazujících služeb.

Počet uživatelů 237

Počet návštěv 6871

Počet služeb 11916

Okamžitá kapacita  16

Počet pracovníků  4 

Sociální služba je realizována v  rámci projektu „Zajištění vybraných 
služeb sociální prevence v  Jihomoravském kraji“, registrační číslo 
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je fi nancován z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. www.esfcr.cz

Okruh osob 

Nízkoprahové denní centrum je určeno především pro osoby bez přístřeší. Naší 
cílovou skupinou jsou osoby zletilé, soběstačné, které chtějí a mohou dodržovat 
provozní řád poskytované služby.

Poskytované služby:

V rámci projektu jsou poskytovány tyto služby:

— pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní  
 hygienu: sprcha, holení, praní prádla.

— poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – polévka, káva a  
 čaj, možnost ohřevu jídla v mikrovlnné troubě a možnost zapůjčení  
 vařiče pro přípravu vlastního jídla.

— materiální pomoc – poskytnutí ošacení z charitního šatníku.

— možnost odpočinku ve společenské místnosti.

— poskytnutí zázemí.

— pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání  
 osobních záležitostí

Odpouštět navzdory hněvu, 
 zastrašování nebo nepřátelství
 je jednou z nejtěžších věcí na zemi.
 Proto potřebujeme pomoc s hůry.
 Modli se, abys mohl odpouštět.
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 Domov pro matky s dětmi 
 Hodonín

Posláním Domova pro matky s dětmi v Hodoníně je poskytnout 
ubytování těhotným ženám a matkám s  dětmi, které se ocitly 
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Nabízet 
jim individuální  pomoc a podporu, aby s využitím vlastních 
schopností vyřešily svou sociální a bytovou situaci a byly schopny 
se v co nejkratší době vrátit do běžného života.

Cíle služby:

Cílem poskytované služby je, aby klientka po odchodu z Domova pro matky 
s dětmi zvládla: 

— postarat se o sebe a své děti

— hospodařit a samostatně vést domácnost

— jednat s úřady

— zajistit si následné bydlení 

Okruh osob:

Do Domova pro matky s dětmi jsou přijímány: 

— matky a těhotné ženy od 18. let s trvalým pobytem v České republice

— těhotné ženy od 8. měsíce těhotenství 

— matky s nezaopatřenými dětmi do ukončení středního vzdělání dítěte

Do  Domova pro matky s dětmi nejsou přijímány:

— matky s dětmi, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup

— matky zbavené právní způsobilosti

Důvody pro odmítnutí poskytnutí sociální služby:
— nedostatečná kapacita 

— zájemce nespadá do okruhu osob 

— pokud byla se zájemcem ukončena smlouva o poskytnutí sociální  
 služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy  
 v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o ubytování 

Vedoucí projektu: Jana Stehlíková 

Supervize: Mgr. Jana Paloušková 

Adresa: tř. Dukelských hrdinů 1715/57, 695 01 Hodonín

Telefon: +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.

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence 
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je fi nancován 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
www.socialnisluzby-ipjmk.cz
www.esfcr.cz
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Poskytované činnosti: 

— pomoc při zajištění stravy 

— vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy

— nabídka pomoci při přípravě stravy a chodu domácnosti

— ubytování 

— poskytnutí ubytování na dobu nejvýše 1 roku

— vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního  
 prádla, výměny ložního prádla 

— pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání  
 osobních záležitostí  

— pomoc při vyřizování záležitostí vyplývajících z individuálního plánu

— pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, podpora při  
 dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

— základní sociální poradenství

Zásady poskytované služby   
— práce s jednotlivými klienty na základě jejich potřeb a očekávání

— podporování k využití vlastních schopností klientky 

— podporování k samostatnosti při řešení své životní situace

— podporování pozitivních přirozených vazeb

— dodržování základních lidských práv a svobod

— zachování mlčenlivosti 

— respektování soukromí klientek 

— zachování jednotného přístupu 

— respektování přirozeného rizika klientky při rozhodování 

Kapacita: 

6 bytových jednotek

Statistika za rok 2013 
Kapacita AD   6 bytových jednotek

Počet ubytovaných klientů 13 matek + 25 dětí 

Každý z nás se dívá na svět
 ze své vlastní perspektivy.
 Žádný z nás však není „normou“ – příkladnou 

osobou vzorného chování nebo příklad dokonalosti.
 Měj mysl otevřenou mysl.

Aktivity:
— aktivizační, výchovné a vzdělávací programy, soutěže    

— účast na Tříkrálové sbírce

— oslava velikonočních svátků, oslava Dne dětí, vystoupení hodonínských  
 skautů, Mikulášská nadílka ve spolupráci s Dětským domovem, oslava  
 vánočních svátků      

— účast na prodejních a výstavních akcích 

— výlet

Sociální služba je realizována v  rámci projektu „Zajištění vybraných 
služeb sociální prevence v  Jihomoravském kraji“, registrační číslo 
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je fi nancován z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost www.esfcr.cz
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 Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna

Posláním Charitní poradny Bučovice a Slavkov u Brna je umožnit 
lidem, kteří se na ni obrátí orientaci v  současných sociálních 
a právních systémech, napomáhat k  rozvoji kompetencí 
a  samostatnému řešení jejich nepříznivé sociální situace, aby 
se mohli znovu za podpory služeb poradny plně začleňovat do 
společenských vazeb a širší sociální sítě. 

Cíle:

Naším cílem je poskytnout služby sociální intervence pro populaci, která si 
z důvodu svého sociálního znevýhodnění jinak nemůže zajistit řešení své 
obtížné situace a případná jiná pomoc je pro ni nedostupná (např. sociální 
potřebnost, akutní nouze, zdravotní handicap, špatná informovanost, omezená 
schopnost komunikovat, a pod.). Usilujeme o to, aby naše služby byly dostupné, 
nízkoprahové a pokud možno co nejkomplexnější a přátelské k uživatelům.

Vedoucí projektu: Mgr. Iva Kuchyňková

Supervize: JUDr. Marta Šosová

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: Sovětská 912, 685 01  Bučovice

Telefon: +420 517 380 451

E-mail: poradna.bucovice@charita.cz
 www.hodonin.charita.cz

Forma: ambulantní -  služby poskytované 
 na pracovišti poradny: osobní, telefonické 
 nebo internetové konzultace, jednorázově 
 či opakovaně.

Terénní -  Služby poskytované v místě pobytu uživatele, který se 
nemůže např. ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů 
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 případy jsou pracovníci poradny k dispozici denně 
na mobilních telefonech v době od 8.00 do 18.00 hod. 

Kapacita Ambulantní formy: počet intervencí 
 (průměrně 30 min. jednání) za rok – 750

 Okamžitá kapacita jsou 2 intervence

Terénní forma: počet intervencí (průměrně 30 min. jednání)
 za rok – 50

 Okamžitá kapacita je 1 intervence
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— základy práva v ČR, 

— občanské soudní řízení,

— ústavní právo 

— sociální terapie 

Zásady poskytování odborného poradenství
— diskrétnost: pracovníci mají podepsanou mlčenlivost. Bez souhlasu  
 klientů nesmí být poskytnuty podrobnosti jeho dotazu mimo poradnu.

— nestrannost: pracovníci poradny se snaží při řešení situací, se kterými  
 se na ně klienti obrací, zachovávat nezaujatý objektivní postoj. 

— nezávislost: poradna je nezávislou nestátní organizací a je součástí  
 Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodonín. Díky tomu pracovníci  
 poradny jednají v zájmu klienta nezávisle vůči ostatním organizacím,  
 institucím, osobám apod. 

— respektování osobnosti uživatele: pracovníci vytváří takové   
 podmínky, aby klienti mohli v průběhu poskytování služby uplatňovat  
 vlastní vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí s porozuměním  
 důsledku své volby. 

— celostátní spolupráce v rámci sítě sociálních služeb ČR, spolupráce se  
 státním i nestátním sektorem a s dalšími odborníky.

Cíle poskytovaných služeb:
— pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci při řešení jejich problémů  
 prostřednictvím odborného, bezplatného, nestranného a diskrétního  
 poradenství. Poskytovat aktuální ucelené informace, rady a další  
 podporu dle konkrétní situace klienta.

— seznámit uživatele poradny s jejich právy, povinnostmi a dostupnými  
 službami. 

— usilovat o to, aby se uživatelé mohli samostatně rozhodovat a řešit  
 svoji situaci.

— posílení kompetencí, dovedností a schopností, mobilizovat uživatele  
 k řešení jejich nepříznivé sociální situace a tím předcházet, popřípadě  
 zmírnit sociální vyloučení uživatelů.

— ve spolupráci s místními institucemi a státními i nestátními    
 organizacemi usilovat o komplexní řešení každého případu dle  
 individuálních potřeb uživatele.

— podporovat klienty v udržení přirozených vazeb s rodinou a okolím.

Okruh osob:
— osoby v krizi

— rodiny s dětmi 

— občané žijící v sociálně vyloučených komunitách

— oběti domácího násilí

— osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem  
 života ohroženy

Poradna zajišťuje poradenství v  následujících 
oblastech: 

— řešení dluhů (fi nanční a rozpočtová problematika)

— pracovně – právní vztahy, 

— bydlení, 

— rodina a mezilidské vztahy, 

— majetkoprávní vztahy a náhrada vzniklé škody 

— právo životního prostředí (např. psychosociální pomoc při povodních 
 a jiných živelných katastrofách), 

— ochrana spotřebitele,

— oblast vlastnického práva a dědického práva

Připomeňme si… Není tak důležité si dokazovat,
 že jsi „správný“, jako se správně chovat.
 Není cílem ovládnout nebo porazit,
 Ale dospět ke vzájemně přijatelnému řešení.

Připomeňme si… Není tak důležité si dokazovat,
 že jsi „správný“, jako se správně chovat.
 Není cílem ovládnout nebo porazit,
 Ale dospět ke vzájemně přijatelnému řešení.



24

Spolupráce s  dalšími organizacemi

Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna spolupracovala v roce 2013 při 
poskytování základního a odborného sociálního poradenství, zajišťování 
informovanosti o poskytovaných službách, přednáškové činnosti o 
poradenských službách s: Persefonou o.s., Rodinnou Pohodou o.s., IQ Roma 
servisem, Centrem denních služeb, Charitní pečovatelskou a Charitní ošetřo-
vatelskou službou, službou charitního šatníku, Diakonií Broumov, s obecními 
úřady ve Slavkově a v Bučovicích, zejména se sociálními odbory, kde jsou 
současně pracovnice členkami pracovního týmu v  rámci komunitního 
plánování sociálních služeb a obecními úřady přidružených obcí v  regionu 
obou pracovišť poradny. 

Počet klientů  a konzultací za rok 2013: 

Počet klientů: 251

Počet konzultací: 1166

Informace o poskytované službě  byly předány v  roce 
2013:

    

— na setkání v ZŠ Komenského pořádaném Farním úřadem 
 2 1 .  3 .  2013 18 občanů 

— na setkání seniorů v obci Velešovice
 22. 10. 2013 cca 60 občanů

Po celý rok byly vkládány na distribuční místa letáky poradny a zveřejňovány 
články týkajících se činnosti poradny jak ve Slavkovském zpravodaji, tak 
v Bučovických novinách.
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 Charitní poradna Hodonín

Posláním Charitní poradny Hodonín je umožnit lidem, kteří se 
na ni obrátí, orientovat se v  sociálních a právních systémech, 
napomáhat  k  rozvoji jejich kompetencí a samostatnému 
řešení nepříznivé sociální situace tak, aby se mohli začlenit do 
přirozeného společenského prostředí.

Cílem poskytovaných služeb je:
— podpora uživatelů, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci tak, aby  
 byli schopni danou situaci zvládnout vlastními silami.

— zvýšení informovanosti uživatelů v sociální a právní oblasti. 

— posílení kompetencí a dovedností uživatelů předcházet, popřípadě  
 zmírnit, jejich sociální vyloučení.

— podpora fungování přirozených vztahů v rámci rodiny a místní  
 komunity.

— naplnění individuální potřeby uživatele ve spolupráci s místními  
 institucemi a organizacemi

Služby Charitní poradny jsou určeny: 
— osobám v krizi

— obětem domácího násilí

— obětem trestné činnosti

— rodinám s dětmi

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

— sociálních dávek a služeb (např. druhy dávek, podmínky, žádosti,  
 systém služeb, ...)

— sociálního pojištění (důchodové a nemocenské) (např. druhy dávek,  
 nárok, žádosti, ...)

— pracovněprávních vztahů a zaměstnanosti (např. hledání zaměstnání,  
 životopis, příprava na vstupní pohovor, ...)

— bydlení a hospodaření  (např. vzory smluv, nájemní bydlení, trvalý  
 pobyt, ...)

— rodiny a mezilidských vztahů (např. partnerské vztahy, rozvodové  
 řízení, ...)

Vedoucí projektu: Mgr. Romana Jakešová 

Kontaktní adresa: Wilsonova 7, 695 05 Hodonín

Telefon:                       +420 972 633 578

Email: poradna.hodonin@charita.cz
 www.hodonin.charita.cz

Provozní doba Po 8.30 – 11.30  13.00 – 17.00 hod. 

 Út 7.00 – 11.00  12.00 – 15.00 hod.

 St 8.30 – 11.30  13.00 – 15.00 hod. (terén)

 Čt     13.00 – 17.00 hod.

Konzultace 
s právníkem: St     15.00 – 17.00 hod. 
 (pouze po předchozím objednání)

Poslední klient bude přijat 30 min. před ukončením provozní doby. 

Charitní poradna Hodonín poskytuje odborné sociální poradenství 
dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Všechny služby jsou poskytovány bezplatně a diskrétně.

Soustřeď se spíše na problém než na osobu.
 Nepokoušej se soudit nebo rozebírat její povahu a pohnutky.
 Není na nás, abychom napravovali ostatní lidi
 nebo zdokonalovali jejich povahy.
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Statistika 2013:

uživatelé 874 osob

kontakty 1305

průměrná kapacita 6 osob denně

počet pracovníků  2

V  důsledku přetrvávající vysoké nezaměstnanosti v  tomto regionu a z  ní 
plynoucích obtíží, došlo v  roce 2013 ke značnému nárůstu klientů, kteří 
se potýkají s  dluhovou problematikou. Za pomoci poradny mají uživatelé 
možnost podat insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení a značně 
tak zmírnit nárůst svých dluhů. Vzhledem k velké poptávce po službě, byl od 
listopadu 2012 navýšen úvazek druhého sociálního pracovníka z 0,2 na 0,5. 

Přehled kontaktů  dle typu řešeného problému

— majetkoprávních vztahů (např. vzory smluv, dědictví, ...)

— fi nanční problematiky, dluhů a exekucí (např. rodinný rozpočet, práva  
 a povinnosti dlužníka, insolvenční řízení, ...)

— zdravotnictví (např. systém zdravotnických zařízení, hrazení poplatků,  
 práva pacienta, ...)

— školství a vzdělávání (např. školní systém, zákonná úprava, ...)

— ochrany spotřebitele (např. práva a povinnosti stran, reklamace, ...)

— právního systému a právní ochrany (např. občanské, pracovní 
 a rodinné právo, ...)

— krizových situací (např. ztráta bydlení, domácí násilí, ztráta   
 existenčních jistot, ...)

Uživatelům nabízí tyto základní činnosti:
— pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

— pomoc při obstarávání osobních záležitostí

— zprostředkování navazujících služeb 

— podpora a doprovázení při řešení problémů

Poradenství je poskytováno formou osobní, telefonické či internetové 
konzultace a to jednorázově nebo opakovaně. Služba se zakládá na vytvoření 
individuálního plánu uživatele se sjednanými kroky k dosažení konkrétního 
cíle a je pravidelně vyhodnocována.

Poradna spolupracuje s dalšími oborníky (právníci, psychologové), se státními i 
nestátními organizacemi zároveň však neposkytuje poradenství v komerčních 
záležitostech (fi nanční investice, podnikatelská činnost, kupní smlouvy), 
nezastupuje uživatele při soudních sporech. Nenahrazuje také odbornou práci 
právníků, advokátů či psychologů. 

Služba je poskytována na základě zásady bezplatnosti, diskrétnosti, odbornosti, 
důstojnosti, spolupráce a taktéž principů křesťanství.

Kapacita poradny se odvíjí od délky kontaktu s jednotlivým uživatelem, která se 
může pohybovat od 5 do 90 min. Průměrná kapacita je 6 osob denně. Z důvodu 
velkého zájmu o službu, doporučujeme, předem se ke konzultaci objednat.

A/ Sociální dávky a služby

B/ Pracovně-právní vztahy a zaměstn.

C/ Rodina a mezilidské vztahy

D/ Finanční probl., dluhy a exekuce 

E/ Ochrana spotřebitele

F/ Právní systém a právní ochrana

G/ Bydlení a hospodaření

H/ Krizové situace 
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 Noclehárna pro lidi bez přístřeší Hodonín

Sociální pomoc lidem bez přístřeší směřující k  předcházení 
sociálnímu vyloučení, k podpoře k  sociálnímu začleňování 
a zachování lidské důstojnosti.

Poskytované služby:

—  poskytnutí přenocování na noclehárně. Pomoc při osobní hygieně  
 nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: sprcha, holení,  
 poskytnutí nápoje nebo polévky.

Okruh osob : 
—  cílovou skupinou jsou především osoby bez přístřeší. Naši službu  
 poskytujeme všem zletilým, kteří mohou a jsou ochotni a schopni  
 dodržovat stanovený provozní řád poskytované služby.

Cíle:

Poskytnout služby sociální intervence pro populaci, která si z důvodu svého 
sociálního znevýhodnění jinak nemůže zajistit řešení své obtížné situace 
a případná jiná pomoc je pro ni nedostupná.

Cíle poskytovaných služeb:
— zabezpečení základních lidských potřeb – hygiena, jídlo, teplo, bezpečí,  
 zázemí

— snížení zdravotních rizik, která přináší způsob jejich života

— povzbuzení uživatele k zájmu o aktivní spolupráci při řešení jeho  
 stávající situace

— zachování podmínek důstojného života

— vedení uživatele k soběstačnosti

Statistika 2013:

Počet uživatelů 171  Počet noclehů 6 261

Počet služeb 11 416  Počet pracovníků 4

Vedoucí projektu: Václav Holešínský

Supervize: JUDr. Marta Šosová

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 každý den včetně víkendů a svátků 
od 20.00 do 7.00 hodin.

Noclehárna je registrovanou sociální službou dle § 63 
zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Činnost služby je fi nančně podporována Městem Hodonínem.

Poslání:

Mluv laskavě, od srdce, říkej jen to,
 o čem víš, že je pravdivé – fakta a své pocity.
 Obviňování a nactiutrhačný jazyk 
 jen zahání druhou osobu do obrany.
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 Sociálně aktivizační služby 
 pro rodiny s dětmi Hodonín

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podat 
pomocnou ruku rodinám s nezaopatřenými dětmi v Hodoníně 
a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a chtějí ji s naší 
pomocí řešit. Jednotlivé členy rodiny vedeme k aktivnímu zapojení 
do jejího řešení s ohledem na jejich možnosti. Záměrem služby je, 
aby péči o domácnost, výchovu dětí a hospodaření s fi nančními 
prostředky v budoucnosti zvládali řešit samostatně.

Služba je otevřena:
— rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou chtějí  
 změnit ve spolupráci se službou

— rodinám, kde rodiče potřebují podporu při péči o domácnost

— rodinám, kde rodiče dlouhodobě řeší problémy s výchovou dětí či  
 přípravou dětí na vyučování

— rodinám, které řeší fi nanční problémy

Vedoucí projektu: Mgr. Radka Tesaříková

Supervize: PhDr. Eva Rotreklová

Adresa:  Wilsonova 7, 695 05 Hodonín

Telefon: +420 739 389 236 
   - vedoucí služby

 +420 739 389 237 
   - rodinná sociální asistentka

Email:  sasrodiny.hodonin@charita.cz
 www.hodonin.charita.cz

Provozní doba: Provozní doba služby vychází z potřeb rodin,   
 schůzky jsou sjednávány na základě dohody.

Služba je poskytována formou ambulantní (v prostorech zařízení) 
i terénní (v přirozeném prostředí rodin, příp. při doprovodech 
na jednání).

Terénní:  Po 7.30 – 15.30 hod.
 Út 7.30 – 17.30 hod.
 Čt  7.30 – 16.00 hod.
 Pá 7.30 – 14.30 hod.

Ambulantní: St 7.30 - 16.00 hod.

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence 
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je fi nancován 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
www.socialnisluzby-ipjmk.cz
www.esfcr.cz
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Poskytované činnosti:
— podpora rodičů v dovednostech a schopnostech pečovat o dítě   
 (např. úprava denního režimu, nácvik hygienických návyků, úprava  
 stravovacího režimu, příprava do školy, smysluplné trávení volného  
 času apod.)

— podpora rodičů ve schopnostech pečovat o chod domácnosti

— podpora rodičů v hospodaření s fi nancemi

— možnost doprovodu rodičů na jednání se školou, úřady, k lékařům  
 apod.

Společně  usilujeme o dosažení cílů :
— dobrá péče o děti s ohledem na věk a jejich přirozený vývoj

— zvládnutí péče o domácnost 

— zvládnutí hospodaření s penězi

— zvládnutí jednání se školou, úřady a ostatními institucemi

Při  poskytování sociální služby uplatňujeme zásady:
— bezplatnost — respekt — nestrannost

— pravdivost — mlčenlivost — dobrovolnost

— trpělivost —  přímost — srozumitelnost

Kapacita služby: 

Služba může v  jednom okamžiku zaopatřit dvě rodiny. Roční kapacita 
z  Individuálního projektu JMK činí 650 intervencí (= jednotlivých setkání 
a odborných činností směřovaných ve prospěch uživatele). Intervence nad 
rámec této kapacity jsou zajištěny fi nancováním Města Hodonín.

Sociální služba je realizována v  rámci projektu „Zajištění vybraných 
služeb sociální prevence v  Jihomoravském kraji“, registrační číslo 
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je fi nancován z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a  zaměstnanost www.esfcr.cz

Odpuštění není okamžité. 
 Je to mnohovrstevný  proces, během kterého 

se postupně zbavujeme zranění, pýchy a hořkosti. 
Bible říká, že se má odpouštět sedmasedmdesátkrát 

– možná dokonce tu stále stejnou křivdu.



30

 Rodičovské centrum Sluníčko 
 Dolní Bojanovice

Posláním Rodičovského centra Sluníčko Dolní Bojanovice (dále 
jen RC Sluníčko) je nabídnout rodičům pečujícím o děti aktivní 
a  tvořivé trávení volného času, vést je k  ochraně životního 
prostředí, podpořit jejich zájmy a schopnosti, posilovat vzájemné 
vztahy a komunikační dovednosti uvnitř místní komunity. 
Chceme dát rodičům možnost trávit čas ve společnosti dalších 
rodin, sdílet své zkušenosti a dozvědět se nové poznatky z oblasti 
rodiny a péče o děti, podpořit partnerské a rodinné vztahy a posílit 
rodičovské kompetence. Služba je určena pro rodiny v Dolních 
Bojanovicích a okolních vesnicích.

Cíle:
— zvýšit informovanost rodin v oblasti zdraví a bezpečnosti dětí,   
 výchovy, zdravého životního stylu, vztahové problematiky, práva 
 a fi nanční gramotnosti. 

— posílení rodičovských kompetencí.

— příprava na vstup do zaměstnání sladění zaměstnání a rodiny.

— pomoc rodinám s aktivní prací na svých vztazích.

— prevence negativních jevů ve společnosti.

Cílová skupina:
— cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, matky a otcové na mateřské či  
 rodičovské dovolené, těhotné ženy a jejich partneři.

Poskytované služby a činnosti:

1. Vzdělávací aktivity:

— přednášky, kurzy a besedy  pro rodiče s odborníky z oblasti výživy,  
 výchovy, partnerských vztahů,  práva, fi nancí, soc. systému, zdraví,  
 ekologie a zdravého životního stylu, atd.

— workshopy zaměřené na přípravu na vstup do zaměstnání.

Vedoucí projektu:  Ing. Anna Staňová

Garant projektu:  Mgr. Blanka Bendová

Metodik a projektový 
manager: Mgr. Jana McComb

Adresa: Úvoz 967 (Orlovna)
 696 17 Dolní Bojanovice

Telefon: +420 733 676 400

E-mail: slunicko.dbojanovice@caritas.cz
 www.hodonin.caritas.cz

Charakteristika:
RC Sluníčko zabývá preventivními a podpůrnými programy, 
které směřují k předcházení negativních jevů v rodinách. 
Jedná se o zařízení nízkoprahového charakteru. 

Zařízení je fi nancování ze zdrojů MPSV rodina a obce 
Dolní Bojanovice.

Provozní doba: Po 9.00–12 .00 hod. 
  (Klub intuitivního rodičovství)

 Čt 9.00–12.00 hod.
 (Jednoročci, Batolátka)

 Dále dle pořádaných akcí. 
 Jejich aktuální seznam je zveřejňován na webu.
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2. Podpora manželských a partnerských vztahů:

— psychosociální aktivity Jednoročci pořádané v lichém týdnu ve čtvrtek

— tréninkové aktivity Batolátka pořádané rodiči pro jejich děti v sudém  
 týdnu ve čtvrtek

— svépomocná skupina rodičů „Klub intuitivního rodičovství“ pořádaná  
 každé pondělí

— přednášky s psychologem

3. Aktivní trávení volného času

— cvičení rodičů s dětmi pod vedením pracovnic prorodinných služeb  
 každou středu od září do května v místní tělocvičně

— jednorázové akce pro celou rodinu, např. táborák, sportovní   
 odpoledne, dětská burza, výlety, vánoční besídka, hipoterapie,...

4. Individuální poradenství 

— základní psychologické poradenství v oblasti manželství,   
 partnerských a mezigeneračních vztahů, a vztahů mezi rodiči a dětmi  
 aj. Poradenství je poskytováno 1x za měsíc v prostorách Charitní  
 poradny Hodonín na Wilsonově ulici odborným psychologem.   
 Objednat se můžete na telefonním čísle 739 389 236. 

— zprostředkování odborných poradenských aktivit pro rodiny s dětmi  
 se specifi ckými potřebami a poradenství v oblasti právního minima  
 a fi nanční gramotnosti rodičů.  Poradenství je taktéž poskytováno 1×  
 za měsíc v prostorách Charitní poradny Hodonín na Wilsonově ulici 
 a to formou osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě. 

Realizace aktivit v roce 2013:
— vzdělávací aktivity na téma různá témata, týkající se rodiny 
 a zaměstnanosti
 — Vzdělávací aktivity navštívilo 45 osob

— psychosociální  a trénikové aktivity na podporu manželských 
 a rodinných vztahů v průběhu roku 2013 bylo realizováno 
 47 programů Batolátka a Jednoročci
 — Každé aktivity se průměrně zúčastnilo 7 rodičů s dětmi

— svépomocná skupina rodičů - Klub intuitivního rodičovství pořádaná  
 každé pondělí. V průběhu roku 2013 bylo realizováno 45 programů.
 — Každé aktivity se průměrně zúčastnilo 7 rodičů s dětmi

— přednášky s psychologem - rozsah každé přednášky byl 
 cca 3 vyučovací hodiny (2 hod. přednáška, plus 1 hodina diskuze).
 — Každé besedy se zúčastnilo 19 osob

— aktivní trávení volného času
 byly realizovány 3  cvičení rodičů s dětmi pod vedení pracovnic  
 prorodinných služeb v místní tělocvičně
 — Každého z nich se  průměrně zúčastnili 3 rodiče s dětmi

— jednorázové akce pro celou rodinu
 — Těchto akcí se zúčastnilo celkem  211 osob

— poradenství  pro rodiny s dětmi je poskytováno v oblastech:

 a) psychologické poradenství - manželské, partnerské 
  a mezigenerační vztahy, vztahy rodičů a dětí aj.

 b) informační činnost a poradenství v oblasti právní, 
  fi nanční a zdravotní gramotnosti
 — poradenství využilo v roce 2013 celkem 66 klientů.

Statistika roku 2013:

Počet uživatelů: 277

Počet kontaktů: 1721 

Počet programů: 117 

Počet pracovníků: 0,3 úvazku

Zkoumej svůj vlastní osobnostní typ
 a obvyklý způsob myšlení a jednání, stejně jako druhých lidí.
 Uvědom si zajímavé a hodnotné rozdíly mezi vámi.



32

 Kontaktní adiktologické centrum Vážka

Posláním Kontaktního adiktologického centra Vážka, je 
minimalizace zdravotních a sociálních rizik u uživatelů 
návykových látek a jejich motivace ke změně životního stylu 
směrem k méně rizikovému užívání až abstinenci. Poradenství, 
pro uživatele nelegálních návykových látek, alkoholu, patologické 
hráče, jejich rodinné příslušníky a blízké, za účelem předání 
potřebných informací a poskytnutí podpory, s  cílem aktivního 
řešení stávající situace klientem.

Cíle:
— navázání kontaktu s uživatelem drog, nebo patologickým hráčem 
 a získání jeho důvěry k využívání nabízených služeb Kontaktního  
 centra. 

— zamezit, případně minimalizovat šíření infekčních onemocnění  
 přenosných krví, nebo pohlavním stykem u uživatele drog 
 (žloutenky typu B,C, syfi lis, HIV).

— pomocí poskytnutí hygienického servisu zachovat důstojnost klienta.

— klient mající vyřízené doklady, zajištěnou práci, bydlení apod.

— motivovaný klient ke změně rizikového chování případně   
 k abstinenci.

Okruh osob:

uživatelé nelegálních návykových látek, alkoholu a patologičtí hráči starší 
15  let. Jedná se o problémové a závislé uživatele drog, pravidelné uživatele 
drog, příležitostné a rekreační uživatele drog, abstinující uživatele drog, 
rodinné příslušníky a osoby blízké uživatelům drog, patologické hráče a jejich 
rodinné příslušníky a osoby blízké.

Vedoucí projektu: Bc. Josef Čajka, DiS.

Supervize: Mgr. Simona Knotková

Adresa: Pančava 56, 695 01 Hodonín

Telefon: +420 518 343 842

E-mail: k-centrum.hodonin@charita.cz
 www.hodonin.charita.cz

Otevírací doba:

Kontaktní 
a poradenské služby: Po 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
 St 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.
 Pá 10.00 – 12.00 hod.

Výměna injekčních 
stříkaček je možná 
denně: Po - Čt   8.30 – 17:00 hod.
 Pá    7.30 – 16:00 hod.  

Poradenství pro rodiče, možnost rozhovoru pro abstinující klienty, 
poradenství pro příležitostné a pravidelné uživatele drog včetně 
alkoholu a patologické hráče:

 Út            12.30 – 14.00 hod.
 Čt            15.30 – 17.00 hod.

Případně po domluvě i v jinou dobu.

Terénní program: Út 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hod.

 Čt    13.00 – 20.30 hod.

 Pá    13.00 – 16.00 hod.

Terénní program probíhá ve městě Hodonín a v přilehlých obcích. 

Výměna v terénu možná i po domluvě na tel.: +420 737 324 095.
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— socioterapie (klubové aktivity)

— šíření informací směrem k veřejnosti (informační letáčky, přednášky)

— telefonické, písemné a internetové poradenství

— testování infekčních nemocí (žloutenka typu B,C, HIV, syfi lis)

— výměnný program injekčních stříkaček

— základní poradenství

— základní zdravotní ošetření

— zprostředkování léčby

Výkony za rok 2013:

Počet klientů: 215               

Počet kontaktů: 2 844

Počet výkonů: 6 083

Výměnný a jiný HR program: 1 628

Počet vydaných injekčních setů: 37 607 ks

Počet pracovníků: 3,0 úvazků.

Zásady poskytování služby:
— zachování základních lidských práv a svobod

— nízkoprahový přístup (služby mohou být využívány anonymně a bez  
 objednání)

— respektování volby uživatele služby (pracovníci při práci s klientem  
 respektují volbu klienta při řešení jeho situace)

— minimalizace škod spojených s užíváním návykových látek

— individuální přístup

Základní činnosti:
— zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

— 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 psychotropních látek 
 a jejich snižování prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod  
 (Harm Reduction)

— poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Poskytované služby:
— asistenční služba (doprovod na úřady, k lékaři)

— besedy 

— hygienický servis

— individuální poradenství 

— individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelů drog

— informační servis

— krizová intervence

— korespondence s klienty ve vězení

— orientační testy z moči (drogové, těhotenské)

— potravinový servis

— práce s rodinou

— prevence relapsu

— sekundární výměnný program

— sběr infekčního materiálu (pohozené injekční stříkačky)

Když cítíš, že nad sebou ztrácíš kontrolu,
 počítej do deseti (nebo do tisíce, bude-li třeba).
 Zhluboka dýchej, abys znova získal klid.
 Jestliže stále cítíš, že pozitivní komunikace není možná, 

odlož další diskuzi na pozdější dobu.
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 Nízkoprahový klub 
 Pohoda Hodonín

Poslání:

poskytovat sociální a odbornou pomoc pro zlepšení kvality života 
(neorganizované) mládeže, ohrožené sociálně patologickými jevy.

Cíle služby:
— být místem první pomoci a podpory při řešení různých životních  
 situací, které jsou spojené s jejich způsobem života

— aktivovat tvůrčí potenciál cílové skupiny, asistovat při realizaci  
 svépomocných skupin vycházejících z nápadů cílové skupiny

— předcházet/omezit/zabránit sociálně patologických jevům, které se  
 v rámci cílové skupiny vyskytují

— zmírnit nebezpečí vyplývající z komplikovaných životních událostí  
 (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, školní  
 problémy)

— konfl iktních společenské situace (delikventní činnost, generační  
 konfl ikty, konfl ikty v lokalitě)

— negativní zkušenosti (konfl ikty ve vrstevnických skupinách, návykové  
 látky, psychické problémy spojené s dospíváním).

Vedoucí projektu:   Mgr. Jiří Barbořák

Supervize: PhDr. Pavel Navrátil, PhD.

Adresa:   Horní Valy 2, 695 01 Hodonín

Telefon:            +420 518 341 003

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

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

Provozní doba: Po 14.00 – 18.00 hod.
 Út 14.00 – 19.00 hod.
 St 14.00 – 19.00 hod.
 Čt  14.00 – 19.00 hod.
 Pá   8.00 – 15.00 hod.

primární prevence formou besed na školních zařízeních

poradenství na objednávku

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, poskytující ambulantní, 
popřípadě terénní službu osobám, které žijí v prostředí zasaženém 
sociálně patologickými jevy. Jde o registrovanou službu dle §62 zák.č. 
108/2006 Sb..

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence 
v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je fi nancován 
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
www.socialnisluzby-ipjmk.cz
www.esfcr.cz
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Cílem těchto programů je jedinec odpovědný za své chování a způsob života 
v míře přiměřené jeho věku.

Jsou určeny pro tuto cílovou skupinu:
— žáci I. a II. stupně základních a speciálních škol

— studenti SŠ a SOU

Sociální služba je realizována v  rámci projektu „Zajištění vybraných 
služeb sociální prevence v  Jihomoravském kraji“, registrační číslo 
CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je fi nancován z Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje 
a zaměstnanost. www.esfcr.cz

Okruh osob:
— děti a mládež ve věku od 11-21 let, zažívající nepříznivé sociální situace

— jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy

— nechtějí nebo se nemohou zapojit do standartních aktivit

— vyhýbají se standartním formám institucionalizované pomoci a péče

— dávají přednost pasivnímu trávení volného času

— tráví volný čas mimo domov

— mají vyhraněný životní styl

Poskytované služby:
— kontaktní práce

— poradenství

— situační intervence

— pomoc při prosazování práv a zájmů

— výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti

— podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků

— krizová intervence

— individuální poradenství pro rodiče

— programy primární prevence pro školní zařízení

— pracovní dílny (hudebna, keramika)

— volnočasové aktivity pro mládež (fotbálek, šipky, kulečník…)

Programy primární prevence

programy, které se explicitně zaměřují na určité cílové skupiny a snaží se 
hledat způsoby, jak předcházet vzniku a rozvoji sociálně patologických jevů. 
Zahrnují především tyto oblasti:

— vztahy k autoritám

— sebepoznání a práce s kolektivem

— partnerské vztahy, sexualita, pohlavně přenosné choroby

— poruchy příjmu potravy

— xenofobie a rasismu

— užívání návykových látek (vč. opomíjeného alkoholu a kouření),  
 anabolik, medikamentů a dalších látek

Máš-li podezření, že kořenem problému
 je nějaký fyzický, duševní nebo citový problém,
 promluv si s někým, komu důvěřuješ 

a kdo ti může pomoci.
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 Dobrovolnické centrum Hodonín

Služba dobrovolníků . 

S  dobrovolníky pracuje Oblastní charita Hodonín již 10 let. Dobrovolnické 
centrum je součástí sítě dobrovolníků Diecézní charity Brno, která obdržela 
akreditaci v  oblasti dobrovolnické služby od Ministerstva vnitra ČR v  roce 
2003. 

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo se cítí být povolán k  této nelehké 
bezplatné službě. 

Jak se stát dobrovolníkem. 

Zájemce o tuto službu kontaktuje OCH projektu a domluví se na činnosti, kterou 
by chtěl vykonávat a ke které má vztah. Dobrovolnickou činnost lze kdykoliv 
přerušit či ukončit. Dobrovolníci jsou nedílnou součástí týmu charitních 
pracovníků. 

Dobrovolníci se mohou podílet na:

— jednorázových dobročinných akcích

— aktivitách a službách jednotlivých farností a farních charit

— pomoci nemocným a starým lidem v domácnostech, domovech  
 pokojného stáří

— pomoci matkám s dětmi, drogově závislým, lidem bez přístřeší

— pomoci v charitních poradnách 

— Tříkrálové sbírce, humanitárních sbírkách a jiných mimořádných  
 akcích pro potřebné

Statistika dobrovolnictví v  roce 2013

Dobrovolníci:

sbírkoví: 11 690; odpracováno 46 760 hodin

dlouhodobí: 15; odpracováno 2 617 hodin

krátkodobí: 10; odpracováno 120 hodin

 

Vedoucí projektu: 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
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Činnost dobrovolníků  v  roce 2013:

Leden

— Tříkrálová sbírka, průvod Tři králů městem Hodonín; žehnání   
 tříkrálovým koledníkům v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně   

Únor

— rozvoz „postniček“ na postní almužnu do kostelů, materiální sbírky                                                       

Březen

— beseda se seniory na téma: Jak mohou senioři pomáhat

Duben

— I. Charitní pouť v Žarošicích, setkání s TS koledníky, materiální sbírky, 

Květen

— materiální sbírka do textilní banky, zajišťování rozvozu kontejnerů 
 na textil

Červen

— spuštění projektu potravinová pomoc, materiální sbírka na postižené  
 povodněmi, 

Červenec

— materiální sbírka, potravinová pomoc

Srpen

— sbírka textilní banka, potravinová pomoc

Září

— prezentace na Dnu charity, materiální sbírka, potravinová pomoc

Říjen

— materiální sbírky, beseda v Žákovském parlamentu v Hodoníně na  
 téma dobrovolnictví

Listopad

— setkání s žáky škol – pozvání k pomoci při Tříkrálovém koledování,  
 zajišťování Tříkrálové jízdy – velbloudi, koně

Prosinec

— příprava a rozvoz Tříkrálové sbírky, příprava poděkování TS   
 koledníkům 2014

S některými lidmi si musíme vymezit jasné hranice,
abychom chránili sami sebe před dalšími urážkami.

Pevně stanovit, jaké chování překračuje hranice
a trvat na tom.
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 Charitní ubytovna Hodonín

Poslání:

pomáhat rodinám a rodičům s dětmi v nepříznivé životní situaci, 
kterou nedokážou dočasně řešit vlastními silami.

Cíle:

poskytnout okamžitou pomoc při ztrátě bydlení a tím zabránit rozdělení rodiny 
v tíživé situaci.

Okruh osob: 
— rodiny s nezaopatřenými dětmi (nebo dětmi mladšími 18 let)

— rodiče, kteří nemají děti v péči, ale usilují o jejich navrácení z dětského  
 domova (umístění z důvodu nevhodných bytových podmínek)

— rodina s nastávající matkou

— osamělí rodiče s nezaopatřenými dětmi (nebo dětmi mladšími 18 let),  
 kteří z objektivních doložitelných důvodů nemohou využít stávajících  
 služeb

— úplné rodiny s nezaopatřenými dětmi

Vedoucí projektu:  Mgr. Milan Jakeš

Adresa:  Sacharovova 40, 695 01 Hodonín

Telefon: +420 603 567 451

Email:  ubytovna@charita.cz
 www.hodonin.charita.cz

Provozní doba: Nepřetržitá

Ubytovna Oblastní charity Hodonín je ekonomickou činností 
provozovanou na základě živnostenského oprávnění. 
Jedná se o zařízení poskytující ubytovací služby osobám 
v bytové tísni, především rodinám s dětmi. 

Ubytovna je začleněné do modelu prostupného bydlení v Hodoníně.
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Mít Strach z hněvu jiných lidí
 znamená dávat jim na sebou moc.
 Každý z nás je ovšem  odpovědný za svůj vlastní  hněv.
 Nemůžeš „rozhněvat“ někoho jiného. 
 Odolej nárazu, je-li třeba a měj pod kontrolou svůj vlastní hněv.

Poskytované služby:

ubytování , společná kuchyně, sociální zařízení, možnost praní, ložní prádlo  
s výměnou 2× měsíčně, 

Kapacita 

38 osob ve 14 pokojích pro 2 až 4 osoby 
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 Tříkrálová sbírka 

Tříkrálová sbírka je veřejná charitativní akce, kterou již mnoho 
let pořádá Charita České republiky ve spolupráci s  diecézními 
a oblastními charitami. Touto činností byla Charita ČR pověřena 
Českou biskupskou konferencí. Sbírka je osvědčena Magistrátem 
hlavního města Prahy pro území celé České republiky dle zákona 
117/2001 Sb. Tříkrálová sbírka umožňuje veřejnosti podílet se 
na pomoci sociálně slabým a trpícím, pomáhá rodinám a lidem 
v nouzi u nás i v zahraničí.

Tradice Tříkrálové sbírky

Začátkem nového roku vždy v období lednového svátku Tří králů vycházejí do 
ulic našich obcí a do většiny domácností po celé republice skupinky koledníků, 
které vybírají do pokladniček příspěvky do sbírky. Pokladničky jsou zapečetěny 
a opatřeny razítkem městského nebo obecního úřadu v  místě, kde sbírka 
probíhá. Vedoucí skupinek tříkrálových koledníků se prokazují průkazkou, na 
které je podpis ředitele Charity Česká republika a biskupa brněnské diecéze. 

Vedoucí projektu: Ludmila Malá

Adresa: Wilsonova 7, 695 05 Hodonín

Telefon: +420 534 001 250
 +420 737 234 077

E-mail: ludmila.mala@charita.cz
 www.hodonin.charita.cz
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Rozdělení finančních prostředků :

65% projekty oblastních charit;
15% diecézní charity;
10% humanitární pomoc; 
5% Sdružení Charita České republiky;
5% režie sbírky

Rok:

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Výtěžek v Kč:

736.382,30

1.105.611,50

1.317.205,60

1.416.724,00

1.317.205,60

1.717.705,50

1.769.094,00

1.867.102,50

1.977.670,00

2.064.651,00

2.142.239,00

2.232.855,00

2.214.133,00

Počet skupinek:

160

287

309

394

309

436

470

441

453

475

520

519

534

Biblické napomenutí „nastav druhou tvář“ neznamená,
 že bychom měli neustále přehlížet nepřátelské, hrubé nebo výhružné chování.
 je však možné, abys prosazoval svá práva laskavým způsobem.

V  roce 2013 sbírka proběhla na území 75 obcí a měst v působnosti Oblastní 
charity Hodonín.

Děkujeme všem, kdo se na sbírce jakkoliv podíleli, za podporu, štědrost i ochotu 
pomáhat. To největší poděkování patří nejen dárcům, ale především vedoucím 
skupinek koledníků, pomocným asistentům, kněžím, starostům a zástupcům 
samospráv, pracovníkům úřadů a pošt, rodinám za přípravu kostýmů 
a samotným koledníčkům. Bez jejich obětavosti by tato velká charitativní akce 
nemohla být pořádána.
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 Humanitární pomoc

Rumunsko

1. Podpora pečovatelské služby v pěti vesnicích 

I v letošním roce jsme částečně pomáhali ve fi nancování pečovatelské 
služby, která pracuje v  5 vesnicích. Začátkem roku se podařilo odsouhlasit 
v Parlamentu Rumunské republiky příspěvek na pečovatelskou službu v pěti 
vesnicích rumunského Banátu. Liknavostí pečovatelek a předsedů místních 
spolků, kteří včas o tyto peníze obecní úřad nepožádali, se tímto způsobem 
podařilo zafi nancovat službu pouze ve dvou vesnicích. 

Ze služebních cest, při nichž provádíme mimo jiné i kontrolu počtu klientů a 
pečovatelských úkonů v  jednotlivých vesnicích, víme, že by byla škoda, aby 
tato služba dále nepokračovala. Rozhodli jsme se částečně podpořit další 
tři pečovatelky tak, aby i přes nutná omezení mohla být služba i v dalších 
vesnicích těm nejpotřebnějším poskytována. 

Pečovatelky byly vybaveny novými pracovními oděvy a obuví tak, aby i touto 
formou prezentovaly spolupráci s naší charitou a běžně dostupnými léky. Výběr 
léčiv byl směrován i k započaté činnosti zubní ambulance ve Svaté Heleně. I 
přes stále nevyřešené fi nancování vidíme tuto službu jako velmi potřebnou. 
Stejně tak to hodnotí i poslanec rumunského parlamentu pan Merka.

2. Zubní ambulance

Projekt navazuje na závěry pracovních cest MUDr. Mgr. Cahy, které se usku-
tečnily v r. 2012 s cílem zmapovat potřebu stomatologické pomoci českému 
obyvatelstvu Banátu. Zde byla konstatována potřeba především preventivní 
péče u mládeže a nutnost odstranění nejzávažnějších defektů u dospělých.

V  roce 2013 bylo v rámci realizace projektu uskutečněno 5 pracovních cest 
stomatologů do obcí českého Banátu (Svatá Helena a spádové obce). Bylo 
provedeno 108 preventivních prohlídek, 296 ošetření.

Poskytli jsme základní materiál pro prevenci zubního kazu (zubní kartáčky, 
pasty) a pro prevenci vzniku paradentózy (ústní vody, interdentální kartáčky 
a nitě).

Vedoucí projektu: Bc. Václav Salajka

Adresa: Wilsonova 7, 695 05 Hodonín

Telefon: +420 534 001 254
 +420 737 234 099

E-mail: vaclav.salajka@charita.cz
 www.hodonin.charita.cz
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Moldávie

Projekt je zaměřen na rozvoj domácí sociální péče v Moldavsku, posílení role 
a kvality pečovatelské služby v domácím a komunitním prostředí. Zaměřuje 
se zejména na dostupnost a kvalitu domácí pečovatelské služby v oblastech, v 
nichž byla tato péče doposud dostupná nejméně. Záměrem projektu je přispět 
ke zlepšení života lidí závislých na péči druhých.

Pomoc bude poskytnuta prostřednictvím Diecézní charity Brno. Podpořeno 
bude centrum Hippokrates v obci Dorotskaja.

Ukrajina

Charita Česká republika vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc obětem nepokojů 
na Ukrajině. Pomoc Charity je zaměřena na podporu zdravotnických zařízení 
a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. 
Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny 
s dětmi, pozůstalé apod. 

Také OCH Hodonín se připojila k této humanitární pomoci.

Při pracovních návštěvách stomatologů byly zajišťovány úkony základní 
péče o chrup. Byl proveden i základní hygienický screening, tj.  detekce 
zubního plaku, zhodnocení úrovně ústní hygieny, vyšetření stavu dásní a 
parodontu, edukace  a motivace k pravidelné a systematické preventivní péči 
o ústní hygienu, a nácvik postupů a technik ústní hygieny pomocí vhodných 
dentálních pomůcek. Hlavním záměrem projektu je zajistit dosažitelnost 
základní zubní péče pro obyvatele českého Banátu. Lze konstatovat, že projekt 
přispěl k  nastartování procesu, vedoucího v  příštích letech k  postupnému 
dosažení úrovně orálního zdraví odpovídající shodné cílové skupině pacientů 
v ČR.

Je mnohem snazší soudit, pomlouvat a věřit ve vlastní morální nadřazenost
než se konstruktivně konfrontovat s obtížným člověkem.

Seber všechnu svou odvahu a vydej se přímou cestou.
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 Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

Projekt humanitární pomoci Charity v Hodoníně je reakcí na stále se opakující 
výpadky ve fungování systému výplat sociálních dávek. V žádném případě jej 
nenahrazuje.

Projekt je zaměřen na klienty služeb Oblastní charity Hodonín pro lidi ohrožené 
sociálním vyloučením z důvodu chudoby. Se všemi příjemci pomoci pracují 
naši sociální pracovníci, kteří se zaměřují zejména na to, aby pomoc byla 
cílená, aby se skutečně zaměřovala na ty klienty, kteří ji nebudou zneužívat. 
Jde především o to, aby byla zachována základní funkce rodiny, aby se již 
příště nestalo, že rodič nemůže dítě poslat do školy jen proto, že mu nemůže 
dát svačinu. 

Největší podíl na sbírce potravin má stálá akce „Potravinová pomoc… 
pomáhejte s námi!“ v prodejnách ENAPO. Kromě toho můžeme počítat i se 
stálými dodávkami sýrů od fi rmy TPK spol. s  r.o. a trvanlivých potravin od 
fi rmy Hamé. 

Kromě prodejců a výrobců potravin se do sbírky zapojila i Fosfa Poštorná, která 
dodává celý sortiment chemických výrobků pro domácnosti.

Vedoucí projektu: Ludmila Malá

Adresa: Wilsonova 7, 695 05 Hodonín

Telefon: +420 534 001 254
 +420 737 234 077

E-mail: ludmila.mala@charita.cz
 www.hodonin.charita.cz

Přijmi pravdu, že ať už jsi jakkoliv dobrý člověk, 
někteří lidé tě nikdy nepochopí, 

ani tě nebudou mít rádi – někdy z důvodů, 
které s tebou nemají vůbec nic společného.
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 Poradna 
 pro cizince 
 Hodonín

Posláním poraden pro cizince je poskytovat odborné sociální 
a  základní právní poradenství cizincům a uprchlíkům bez 
ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti, sociální skupině, 
politickému přesvědčení a náboženskému vyznání. 

Prostřednictvím služeb poradny pro cizince by mělo dojít ke zrychlení a také 
zefektivnění integrace cizinců do majoritní společnosti, tak aby byli uživatelé 
služby schopni adekvátně a samostatně participovat na životě společnosti.

Služba může být poskytnuta jednorázově i opakovaně. Uživatelům je 
poskytována pomoc při uplatňování jejich práv, při obstarávání osobních 
záležitostí a při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Práce poradny vychází ze zásady: nestrannosti, nezávislosti, diskrétnosti 
a bezplatnosti.

Koordinátor sítě poraden: Mgr. Pavel Filo

Sociální pracovník:  Mgr. Romana Jakešová

Telefon:  +420 972 633 578

Email:  cizinci.hodonin@charita.cz
  www.hodonin.charita.cz

Poradna pro cizince v Hodoníně je součástí sítě poraden pro cizince 
v Diecézní  charitě Brno, která je partnerem Jihomoravského 
regionálního centra na podporu integrace cizinců. Projekt je 
fi nancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků 
třetích zemí (EIF 2011-02). Nositelem projektu je Krajský úřad 
Jihomoravského kraje.

Provozní doba: Út 13.00 – 15.00 hod. terén
 Čt 7.30 – 11.30, 13.00 - 17.00 hod.;   
 Mimo konzultační hodiny po telefonické  
 domluvě.

Poradna pro cizince v Hodoníně je součástí sítě poraden 

Když jednou vyjádříš svůj názor, netrap se tím. Pogratuluj sám sobě, že jsi projevil odvahu a vládu nad sebou.

Poradna pro cizince poskytuje:
— sociální a základní právní poradenství

— odborné poradenství zacílené na problematiku přístupu cizinců na trh  
 práce v ČR

— poradenství v oblasti pracovně-právních předpisů a předpisů pro  
 pobyt cizinců v ČR

— sociální asistenci - doprovod, zprostředkování kontaktu, pomoc 
 s vyplňováním formulářů, podporu při jednání na úřadech

— informační a konzultační servis, komunikaci s úřady a zaměstnavateli

— asistenci při hledání ubytování /zaměstnání

— pomoc při integraci, multikulturní aktivity pro cizince i českou  
 veřejnost

Cílovou skupinou jsou cizinci a migranti, kteří se ocitli v tíživé sociální situaci, 
cizinci z tzv. „třetích zemí“. Služba není poskytována českým státním občanům.

Cílem služby je:
— zpřístupnění veřejných systémů cílové skupině 

— rozvoj vzájemné spolupráce s organizacemi a zejména státními  
 orgány,  které se zabývají problematikou integrace cizinců, migrací  
 a uprchlictvím

— systematická práce s veřejností v oblasti informovanosti   
 o problematice migrace a uprchlictví

— spoluúčast na politice samosprávních orgánů a státu v otázkách  
 migrace a uprchlictví

V uplynulém roce 2013 zaznamenala poradna pro cizince úbytek zájemců 
o poskytnutí poradenství z oblasti cizinecké problematiky. Konkrétně pak bylo 
poskytnuto 41 intervencí celkovému počtu 41 uživatelů. Vzhledem k tomu, se 
rozhodla Oblastní charita Hodonín i nadále se na projektu podílet. Základní 
poradenství bude případným budoucím zájemcům - cizincům  poskytnuto 
v rámci sociální služby Charitní poradna Hodonín a dále Poradny pro cizince 
Brno.
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 Přehled o stavu a pohybu majetku 
 v Oblastní charitě Hodonín v roce 2013 (v Kč)

Aktiva Stav k 1.1.2013 Pohyb v r. 2013 Stav k 31. 12. 2013

A. Dlouhodobý majetek celkem 4 714 800,85 -421 275,00 4 293 525,85

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

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 10 961 379,31 210 866,54 11 172 245,85

   Pozemky 473 838,34 0,00 473 838,34

   Stavby 3 189 259,11 195 980,00 3 385 239,11

   Samostatné movité věci a soubory 6 685 129,50 125 952,00 6 811 081,50

   Drobný dlouhodobý majetek 568 272,36 -117 115,46 451 156,90

   Nedok. dlouhod. hmot. majetek - stavební práce 44 880,00 6 050,00 50 930,00

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

IV. Oprávky k douhodobému majetku celkem -6 246 578,46 -632 141,54 -6 878 720,00

B. Krátkodobý majetek celkem 5 892 300,34 1 210 617,10 7 102 917,44

I. Zásoby 51 359,00 18 772,00 70 131,00

II. Pohledávky celkem 3 128 996,53 -630 730,11 2 498 266,42

   Odběratelé 2 231 454,97 -457 222,45 1 774 232,52

   Poskytnuté provozní zálohy 626 726,04 -194 211,88 432 514,16

   Ostatní pohledávky 202 078,52 -24 335,50 177 743,02

   Pohledávky za zaměstnanci 10 147,00 7 386,00 17 533,00

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních 
samosprávních celků

0,00 44 000,00 44 000,00

   Jiné pohledávky 58 590,00 -6 346,28 52 243,72

III. Krátkodobý fi nanční majetek celkem 2 684 197,81 1 819 827,71 4 504 025,52

   Pokladna 237 357,00 -168 870,00 68 487,00

   Ceniny 4 020,00 152 260,00 156 280,00

   Účty v bankách 2 442 820,81 1 836 437,71 4 279 258,52

IV. Jiná aktiva celkem 27 747,00 2 747,50 30 494,50

Aktiva celkem 10 607 101,19 789 342,10 11 396 443,29
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Pasiva Stav k 1.1.2013 Pohyb v r. 2013 Stav k 31. 12. 2013

A. Vlastní zdroje 7 566 834,86 54 442,43 7 621 277,29

I. Jmění celkem 7 553 622,72 67 654,57 7 621 277,29

   Vlastní jmění 6 993 336,71 -61 769,86 6 931 566,85

   Fondy 560 286,01 129 424,43 689 710,44

II. Výsledek hospodaření celkem 13 212,14 -13 212,14 0,00

   Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 13 212,14 -13 212,14 0,00

   Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z min. let 0,00 0,00 0,00

B. Cizí zdroje celkem 2 544 345,38 627 144,34 3 171 489,72

I. Dlouhodobé závazky 2 028 498,00 48 063,00 2 076 561,00

II. Krátkodobé závazky 490 847,38 579 081,34 1 069 928,72

   Dodavatelé 258 882,18 186 107,80 444 989,98

   Přijaté zálohy 387,00 47 234,00 47 621,00

   Ostatní závazky 193 266,20 25 644,80 218 911,00

   Zaměstnanci -26 560,00 45 645,00 19 085,00

   Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních    samosprávných celků 0,00 282 039,00 282 039,00

   Jiné závazky 64 872,00 -7 589,26 57 282,74

III. Bankovní úvěry a výpomoci 25 000,00 0,00 25 000,00

   Bankovní úvěry a výpomoci 25 000,00 0,00 25 000,00

C. Ostatní  pasiva - přechodné účty pasiv 495 920,95 -62 816,63 433 104,32

I. Časové rozlišení pasiv celkem 495 920,95 -62 816,63 433 104,32

   Výnosy příštích období 4 486,23 2 165,68 6 651,91

   Dohadné účty pasivní 491 434,72 -64 982,31 426 452,41

Pasiva celkem 10 607 101,19 618 770,14 11 225 871,33

Hospodářský výsledek za rok 2013 - zisk 170 571,96
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Leden
— Tříkrálová sbírka s koledováním ve městech, obcích a zařízeních OCH  
 Hodonín.

— Tříkrálový průvod v Hodoníně, Slavkově u Brna, Bučovicích 
 a Rousínově.

— Setkání tříkrálových koledníků s O. biskupem na Petrově. 

— Přednáška o výživě s nutričními poradkyněmi ze Světa zdraví 
 CARE - RC Sluníčko.

Únor
— Příprava na postní almužnu – celá OCH Hodonín.

— Prezentace OCH Hodonín prostřednictvím nástěnek v okolních  
 kostelích. 

Březen
— Beseda uživatelů a pracovníků České pošty a Poštovní spořitelny na  
 téma bezpečnost peněz, vklady, pojištění – CHPS Ždánice. 

— Burza dětského oblečení – RC Sluníčko.

— Návštěva knihovny – RC Sluníčko.

— Křížová cesta a beseda na téma Velikonoce s uživateli CHPS OCH  
 Hodonín.

Duben
— Ekojarmark - Klub Pohoda Hodonín. 

— Festival SoulFly – Klub Pohoda Hodonín.

— Cvičení rodičů s dětmi v místní tělocvičně - RC Sluníčko.

— 6. narozeniny RC Sluníčko spojená s divadelním představením  
 „Klokánkovo dobrodružství“.

— Setkání tříkrálových asistentů v Žarošicích.

— I. Charitní pouť OCH Hodonín v Žarošicích.

— Prezentace OCHH prostřednictvím nástěnek v okolních kostelích. 

— Materiální sbírka v Hodoníně.

Květen
— Den rodin (prezentace služby a tvoření s dětmi a jejich rodiči) –  
 Sociálně aktivizační služby.

— Den bez tabáku – Pohoda Hodonín

— První pomoc a úrazy u dětí - lektorka z ČČK – RC Sluníčko

— Výlet do Lanžhota - Poznáváme co žije v tůňce a na louce – RC  
 Sluníčko

— Oslava Dne matek v Domově pro matky s dětmi v Hodoníně

Čeven
— Spolupráce CHPS Šardice s místní farností a organizací Orel proběhlo  
 Dětské odpoledne, s různými soutěžemi, jízdou s koňským spřežením  
 a opékáním špekáčků. Touto formou Charitní pečovatelská služba  
 děkovala tříkrálovým koledníkům.

— Zahájení projektu Potravinová pomoc ve spolupráci s prodejní sítí  
 ENAPO.

— Prezentace OCHH prostřednictvím nástěnek v okolních kostelích. 

— Materiální sbírka v Hodoníně.

— Povodně - materiální sbírka pro litoměřickou diecézi, koordinace  
 dobrovolníků OCH Hodonín.

— Beseda s uživateli CHPS OCH Hodonín na téma Cyril a Metoděj.

 Akce
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Červenec
— Výlet do Strážovic RC Sluníčko.

— Návštěva rumunského Banátu, místa, kde OCH Hodonín pomáhá. 

Srpen
— Společná akce s rodinami v Zábavním parku Bongo – Sociálně   
 aktivizační služby

— Prezentace OCHH prostřednictvím nástěnek v okolních kostelích. 

Září
— Den Charity a den otevřených dveří na zařízeních OCH Hodonín. 
 V Bučovicích i Slavkově u Brna se lidé mohli zapojit do akce v duchu  
 mota akce „Neboj se, zapoj se!“, kde si mohli vyzkoušet, jaké je to být  
 člověkem, který potřebuje pomoc, a jaké je to být osobou doprovázející. 

— CHPS Šardice ve spolupráci s Klubem diabetiků, vystavoval   
 vzpomínkové fotografi e z dění v obci a ve spolupráci s dětmi z MŠ  
 Šardice, které vystavovaly své krásné výkresy a výrobky.

— Veletrh sociálních a navazujících služeb v Kyjově, propagace služeb  
 OCH Hodonín, výstava a prodej výrobků Domova pro matky s dětmi  
 Hodonín a Nízkoprahového klubu Pohoda Hodonín.

— Burza dětského oblečení – RC Sluníčko.

— Jak žít a nezbláznit se - přednáška Mgr. Matěje Černého – RC Sluníčko

— Materiální sbírka v Hodoníně.

Říjen
— Pouštění draků – RC Sluníčko.

— Zajištění bezpečnosti dětí na internetu- přednáška Mgr. Blanka  
 Bendová a Mgr. Miroslav Šamalík – RC Sluníčko.

— Jízda na koních v jízdárně v Mutěnicích – RC Sluníčko.

— Workshop příprava na vstup do zaměstnání - 1. část - Mgr. Jindřiška  
 Dvorská – RC Sluníčko.

— Festival SoulFly – Pohoda Hodonín.

— Prezentace OCHH prostřednictvím nástěnek v okolních kostelích. 

— Materiální sbírka v Hodoníně.

Listopad
— Festival SoulFly – Pohoda Hodonín.

— workshop příprava na vstup do zaměstnání - 2. a 3. část – RC Sluníčko.

— Pracovní právo a změny v sociálních dávkách - beseda s JUDr.  
 Ludmilou Račickou – RC Sluníčko.

— Finanční minimum pro rodiče - přednáška s Mgr. Radkou Tesaříkovou  
 – RC Sluníčko.

— Jízda na koních v jízdárně v Mutěnicích – RC Sluníčko.

— Účast OCHH na projektu Národní potravinové sbírky v brněnských  
 prodejnách Albert a Tesco. 

— Beseda na téma „Dobrovolnictví“ v dětském parlamentu v Hodoníně.

Prosinec
— Předadventní setkání zaměstnanců DCHB v kostele sv. Augustina  
 v Brně.

— Vánoční besídka s malováním perníčků a zdobením vánočních ozdob  
 CHPS Bučovice a Slavkov u Brna.

— Rozvoj osobnosti dítěte - přednáška Mgr. Černého – RC Sluníčko.

— Adventní setkání zaměstnanců OCHH v Dolních Bojanovicích.

— Prezentace OCHH prostřednictvím nástěnek v okolních kostelích.

— Beseda na téma „Dobrovolnictví“ v žákovském parlamentu   
 v Hodoníně.

V průběhu roku 2013 byla vždy na I. pátek v měsíci sloužena mše sv. za Charitu 
v kostele sv. Vavřince v Hodoníně. 



50

 Poděkování sponzorům

Instituce:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Jihomoravský kraj

DCH Brno

Charita ČR

Úřad práce ČR

Obce a města:
Město Hodonín  Obec Žarošice

Město Slavkov u Brna  Obec Kožušice

Město Bučovice  Obec Snovídky

Město Ždánice  Obec Nížkovice

Město Strážnice  Obec Chvalkovice

Město Bzenec  Obec Lužice

Město Dubňany  Obec Lovčičky

Obec Hovorany  Obec Němčany

Obec Lovčice  Obec Šaratice

Obec Dambořice  Obec Zbýšov

Obec Uhřice  Městys Brankovice

Obec Archlebov  Obec Dobročkovice

Obec Šardice  Obec Letonice

Obec Čejč  Obec Holubice

Obec Ratíškovice  Obec Křenovice

Obec Mutěnice  Obec Hostěrádky - Rešov

Obec Čejkovice  Obec Vážany nad Litavou

Obec Dolní Bojanovice  Obec Dražovice

Obec Josefov  Obec Nemotice

Obec Nesovice  Obec Mouřínov

Obec Rohatec  Obec Prušánky

Obec Hodějice  Obec Otnice

Obec Nevojice  Obec Kobeřice u Brna

Obec Milešovice  Obec Velešovice

Obec Milonice  Obec Hrušky

Obec Nemochovice

Firmy a ostatní fyzické osoby:
SC Mates Com  Patrmanová

Alfa mlýn Pouzdřany  Pribina TPK 

KINDO s.r.o.  JIPO Hodonín

Knihkupectví Dvořáková  Tvarbet Moravia

Soukromá mor. Směnárna ROSA market

Kalábková WIKY  Gumotex Břeclav

Stavební fi rma PLUS  Gemax s.r.o.

Zera, a.s.  Konka s.r.o.

Siemens  Česká spořitelna

Sonnentor  Adriana Litovel

Hamé  DUPOT Vyškov

MUDr. Okáčová  MUDr. Martin Bíla

MUDr. Horňáčková  RNDr. Putnová

JUDr. Račická  Petr Tihlařík

Divácký  S. Salajka

Vojtěch Lelka  Bílík

J. Kalivoda  Hortvík Pavel

Šimek  Zelková

Mabara  L. Balážová

Ing. Blažková

Činnosti hodonínských služeb jsou fi nančně 
podporovány Městem Hodonínem.
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