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Úvodní slovo ředitele
Milí přátelé,
rok 2009 už v samotném počátku uvedl do pohotovosti naše Dobrovolnické centrum, respektive jeho krizový tým, který byl vyslán na
pomoc povodněmi postiženým oblastem na Jesenicku. Naše činnost
byla zaměřena na podporu Integrovaného záchranného systému při
odstraňování následků ničivých povodní.
V minulém roce jsme zaznamenali vliv „ekonomické krize“. Naše zařízení poskytly svoje služby mnohem většímu okruhu uživatelů služeb v oblasti prevence, než je každoročně běžné. My se snažíme
na tento stav reagovat navyšováním kapacit služeb.
V loňském roce jsme se soustředili hlavně na zvyšování kvality služeb a to jak v oblasti odborné, tak i v oblasti rozvoje hodnot organizace. Je to další krok v procesu udržitelného rozvoje Charity v neustále měnících se podmínkách sociálních změn ve společnosti.
Rozvoj zaznamenala rovněž Charitní pečovatelská služba v Pohořelicích. Navýšili jsme počet pečovatelek ve městě samotném a zahájili provoz Charitní pečovatelské služby v obci Branišovice na Pohořelicku. Podařilo se nám v roce 2009 uvést do provozu nový projekt
odlehčovacích služeb Domovinka Pany Marie v obci Němčičky, který je určen i pro obce Horní Bojanovice a Boleradice.

Ing. Josef Gajdoš
ředitel Oblastní charity Břeclav
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA DIECÉZNÍ CHARITY BRNO, OBLASTNÍ CHARITY BŘECLAV

Ředitel Oblastní charity Břeclav
Úsek Správa
Ekonomické oddělení

Úsek zdravotních
služeb

Charitní ošetřovatelská
služba Břeclav

Úsek služeb prevence
rizikového chování

Agentura služeb

Úsek sociálních služeb

Charitní pečovatelská služba Břeclav

Kontaktní centrum
a poradenství

pracoviště
Břeclav

Terenní program
Břeclav

pracoviště
Lanžhot

Síť služeb pro
osoby ohrožené
sociální exkluzí z
důvodu závislostí

pracoviště
Němčičky

Terénní program
Břeclav a Hodonín

pracoviště
Pohořelice

Program primární
prevence
+ keramická dílna
Hodonín

pracoviště
Branišovice

Domovinka panny
Marie

Nízkoprahové
denní centrum
Břeclav
pomoc
cizincům v
nouzi

Azylový dům
Břeclav

Domov
svaté Agáty
Břeclav

Dobrovolnické
centrum
Centrum krizové pomoci
Farní charity
‑ Lanžhot
‑ Nikolčice
‑ Šitbořice
‑ Starovice
‑ Charvatská
N. Ves
‑ Křepice
‑ Němčičky
‑ Novosedly
‑ Popice
‑ Dolní
Dunajovice
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Charitní ošetřovatelská služba Břeclav
Poslání
Ošetřovatelská služba je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči
ordinovanou praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocničním zařízením.
Ošetřovatelská péče je hrazena zdravotními pojišťovnami a provádí ji 10 zkušených
zdravotních sester s citlivým přístupem ke každému klientovi.
Naordinované výkony poskytujeme v domácnosti pacientů, aby mohli zůstat ve své
domácnosti a nemuseli být hospitalizováni.
Principy zařízení
Rovný, individuální přístup bez rozdílu vyznání, rasy, sociálního postavení, dle zdravotního stavu pacienta.
Poskytované zdravotní výkony
• příprava a podávání ordinovaných léků včetně aplikace injekcí a inzulínu
• odběr krve a ostatního biologického materiálu
• ošetřování ran po operacích, bércových vředů, dekubitů
• aktivizace pacientů – udržení hybnosti a soběstačnosti
• pomoc rodině při ošetřování krátkodobě i dlouhodobě nemocných
• péče o permanentní katetry, stomie
Zapůjčujeme polohovací lůžka, invalidní vozíky, chodítka, nástavce na WC, antidekubitní
matrace s kompresorem, zvedáky.
•·počet ošetřených pacientů:
386
• počet návštěv
: 25 329
• počet zdravotních výkonů : 49 730
• Pacienti byli ošetřováni ve 50 obcích břeclavského okresu a spolupracovali jsme se 70
praktickými lékaři i lékaři z nemocnic.
Poděkování
Vážený pane řediteli,
dovoluji si poděkovat jménem celé naší rodiny za obětavost a lidský přístup, které se dostalo naší mamince Hedvice Kalivodové z Mikulova od vašich zdravotních sester pí. Jandíkové, Pitrové a Mucalové. Díky jejich starostlivosti mohla naše maminka poslední chvíle svého života prožít důstojně v blízkosti svých nejbližších ve svém domově.
Zejména bychom chtěli poděkovat sestře paní Jandíkové za její profesionální přístup v poskytované péči,
obětavost a za vysoce lidský přístup.
Ceníme si náročné práci s lidmi, kterou provádí Oblastní charita Břeclav, a to hlavně v dnešní době, kdy se
vytrácí lidskost z naší společnosti.
Prosíme, abyste tlumočil naše vřelé a co nejsrdečnější poděkování všem sestrám, a také v nespolední řadě
jejich vrchní sestře paní Fialové.Ještě jednou moc velký dík můj i celé mé rodiny.
Gruberová Zdena
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Vedoucí projektu:
Helena Fialová

Tel: +420 519 326 143
Fax: +420 519 322 444
Mobil: +420 603 291 384
e-mail: helena.fialova@caritas.cz
Seniorů 1, 690 03 Břeclav
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Charitní pečovatelská služba Břeclav
Poslání

Charitní pečovatelská služba Břeclav poskytuje pomoc seniorům, zdravotně postiženým a rodinám
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby tak, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém
domácím prostředí.
Službu poskytujeme dle individuálního přístupu a v určeném čase.

Cíl

Pomoc kvalitně a důstojně dožít v domácím prostředí
Pomoc se začleňováními do běžné společnosti

Cílová skupina

Senioři
Osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby
se sluchovým postižením, osoby se kombinovaným postižením, osoby s duševním onemocněním,
rodiny s dětmi

Principy

Důstojné zacházení a dožití klientů v domácím prostředí,
Individuální a partnerský přístup při zajišťování služby,
Profesionalita a odbornost pracovníků,
Dodržování příslušných kodexů
Službu poskytujeme všem těmto občanům bez rozdílu rasy, vyznání. Stejný přístup ke všem
uživatelům.

Poskytujeme v domácnosti klientů
• dovoz a donáška teplého jídla
• osobní hygienu (pomoc při osobní hygieně)
• celková koupel v domácnosti klienta
• dohled, kontrola stavu klienta
• doprovod k lékaři, na úřad apod.
• běžný denní úklid - udržování domácnosti
• doprovod a odvoz na vyšetření, zájmové aktivity
• pomoc při řešení sociálních problémů

Pracovní doba po – ne 7:00 – 20:00
Tým pracovníků

Provoz zajišťuje 13 kvalifikovaných pracovníků (pečovatelky, vedoucí pečovatelské služby a sociální
pracovnice). Pro zajištění pečovatelské služby slouží sedm automobilů. Vykonali jsme 91 489 výkonů
a 32 677 návštěv. Průměrný věk klientů je 81 let.
Vedoucí projektu:
Ivana Hoferová DiS.
Tel: +420 519 326 143
Fax: +420 519 322 444
Mobil: +420 603 291 383
e-mail: ivana.hoferovava@caritas.cz
Seniorů 1, 690 03 Břeclav

Financování projektu

Pečovatelská služba je poskytována dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Ceny za jednotlivé
úkony jsou stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb.
Klient za poskytnuté služby platí dle úhradovníku Charitní pečovatelské služby. Na finančním zajištění
Charitní pečovatelské služby se podílí: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a města
a obce v rámci břeclavského regionu v niž se služba poskytuje.
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Domov svaté Agáty Břeclav
Motto:
Nemůžeme děti tvořit podle své vůle. Musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe
a jinak je nechat na pokoji.
J.W.Goethe

Poslání
Posláním je poskytovat sociální službu matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci
a pomoci jim při začleňování do běžného a společenského života.
Cíle
• zajištění bezpečného a klidného prostředí
• pomoc při hospodaření a domácnosti
• pomoc při péči o dítě
• vedení k vlastní odpovědnosti při řešení své sociální situace
• stabilizace pomoci nabízených služeb a aktivit
• zlepšení orientace při hledání právní pomoci, vyřizování na úřadech apod.
Cílová skupina
• matky s dětmi do 18 let
• těhotné ženy
• ženy ohrožené zneužíváním, týráním nebo prostitucí
• ženy samostatné, které se dokáží dobře starat o své děti, bez závislosti na alkoholu
nebo drogách
Principy
Služba je poskytována v souladu se základními zásadami poskytování sociálních služeb
dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách, § 2 zákona a základními principy křesťanské etiky a Etickými kodexy sociálních pracovníků.
Poskytované služby
• ubytování matky s dětmi do 18 let
• základní sociální služba 3 měsíce, maximální doba sociální služby 12 měsíců
• základní sociální poradenství
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
(pomoc při hledání bydlení, pomoc při psaní žádostí na úřady, individuální pomoc)
• základní ošacení z charitního šatníku
ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Vedoucí: Mgr. Alena Vojtková
Supervizor: Mgr. Michal Horák
Sociální pracovnice: Hana Hanzlová
Pracovnice soc. péče: Leona Balgová, Renata Jiráská, Zdeňka Hlaváčová, Romana Gottwaldová a Ilona
Michálková.
STATISTIKA:
Kapacita zařízení: 42 lůžek
Počet ubytovaných v r. 2009: 110 ( z toho 42 žen a 62 dětí )
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Vedoucí projektu
Mgr. Alena Vojtková

Tel: +420 519 331 455, 605 233 401
e-mail: agata.breclav@caritas.cz
Komenského 6, 691 41 Břeclav

caritas
Agentura služeb

Kontaktní centrum, terenní program a program prevence Břeclav

Poslání projektu

Agentura služeb - Kontaktní centrum, terénní program a program prevence Břeclav poskytuje
služby, které předcházejí nebo zmírňují sociální vyloučení z důvodu zneužívání návykových látek. Pomáhá držitelům drogového problému vyrovnat se a překonat jejich tíživou sociální situaci a působí tak, aby vůbec nedocházelo k jejímu vzniku. Při této své činnosti vychází z respektu
k lidské důstojnosti uživatelů služeb, z jejich individuálně určených potřeb a motivuje je k samostatnosti a osobnímu rozvoji.

Cílová skupina

Cílovou skupinou zařízení jsou osoby v nepříznivé sociální situaci z důvodu životních způsobů
vedoucích ke konfliktu se společností. Jedná se o experimentální i dlouhodobé uživatele návykových látek. Vedle nich se zaměřujeme na osoby jim blízké a osoby, které jsou návykovými látkami ohrožené. Primární cílovou skupinou jsou problémoví (dlouhodobí a injekční) uživatelé nealkoholových drog. Uživatelům alkoholu nebo osobám závislým na hracích automatech je nabízeno především poradenství a zprostředkování dalších odborných služeb.

Poskytované služby

• kontaktní a terénní práce
• služby Harm reduction: výměna injekčních setů + další materiál pro snížení škod
• poradenství pro uživatele drog a jejich blízké + informační servis
• motivační trénink
• krizová intervence
• zprostředkování další odborné péče v rámci léčby závislosti
• asistence a doprovod při jednání s úřady a institucemi
• korespondenční práce – kontakt s uživateli ve vězení
• základní potravinový servis, hygienický servis, praní a sušení prádla
• základní zdravotní ošetření a poskytnutí zdravotního materiálu
• screeningové testy na HIV a žloutenky typu „B“ a „C“
• okrajově primární prevence – pro školy i širokou veřejnost
Provozní doba kontaktního centra (kontaktní místnosti) v roce 2009:

pondělí, středa, pátek 10:00 – 15:30 hodin , úterý a čtvrtek 12:00 – 17:30 hodin

Diskrétní služby (individuální poradenství pro uživatele drog i jejich blízké) bez dalších očí a uší:
pondělí, středa, pátek 15:30 – 16:30 hodin, úterý a čtvrtek 10:00 – 11:30 hodin

Terénní program probíhal podle následujícího rozpisu:
Pondělí.......Břeclav
Úterý...........Hustopečsko
Středa.........Mikulovsko a Poštorná
Čtvrtek........Břeclavsko a Pohořelicko (1x za14 dní)
Pátek...........Břeclav
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V roce 2009 byla nabídka služeb rozšířena o poskytování kapslí pro orální užívání drog, které
je bezpečnější alternativou injekční aplikace nebo šňupání. Projekt pokračoval v kontaktování
zejména problémových uživatelů drog, přičemž počet zapojených osob a poskytnutých služeb
má trvale rostoucí tendenci.
Stručná bilance

Počet všech klientů
Počet uživatelů drog
S uživateli drog bylo realizováno
Uživatelům drog jsme poskytli celkem
V rámci výměnného programu bylo přijato
V rámci výměnného programu bylo vydáno
Celkem jsme provedli

218 osob
172 osob
2 407 kontaktů
5 302 poskytnutých služeb
22 092 použitých injekčních setů
22 418 čistých injekčních setů
787 výměn injekčních setů

Nízkoprahové denní centrum Břeclav
Poslání a cílová skupina

Posláním služby je poskytovat podporu a pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci, spojené zejména se ztrátou přístřeší. Pomoc směřuje k opětovnému začlenění do společnosti a zahrnuje minimalizaci zdravotních rizik (potravinový servis, hygienický servis, šatník)
a službu základního sociálního poradenství.

Vymezení cílové skupiny

Služby jsou poskytovány osobám starším 18-ti let, které současně:
• jsou v krizové nebo nepříznivé sociální situaci spojené zejména se ztrátou přístřeší dále
také s hmotnou nouzí, se ztrátou přirozeného sociálního zázemí, přebýváním v bytových
podmínkách ohrožujících zdraví a osobám ohroženým sociálním vyloučením.
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Vedoucí projektu:
Mgr. Štěpán Žáček

Tel: +420 519 322 842
e-mail: kacko.breclav@caritas.cz
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Cíle služby

Poskytujeme individuální pomoc a podporu s těmito cíli:
• pomoci překonávat sociální vyloučení, poskytnout dočasné zázemí a vytvoření prostoru pro další
kroky začlenění do společnosti
• předcházet nebo mírnit zdravotní rizika vyplývající ze způsobu života uživatelů služby
• posilovat pocit vlastní hodnoty, úcty k sobě i druhým skrze partnerský přístup
• vést uživatele služby k aktivnímu řešení vlastní situace a tím minimalizovat závislost na cizí pomoci
• sociálním poradenstvím zvyšovat informovanost cílové skupiny o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace
• pomoc uživatelům se stanovením cíle a podpora v jeho dosažení na základě vzájemné spolupráce
podpora uživatelů v jednání a komunikaci s místními institucemi a organizacemi
• mírnit konflikt lidí dané cílové skupiny a veřejnosti zvyšováním informovanosti o službě ve společnosti
a sociální prací s danou cílovou skupinou

Nabídka služby

Službou nabízíme
• poskytnutí jednoduché stravy (chléb, polévka, paštika, čaj)
• umožnění celkové hygieny těla
• poskytnutí čistého ošacení, možnost vyprání
• bezpečí, zázemí a odpočinek v denní místnosti, podpůrný rozhovor
• základní sociální poradenství - pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (především hledání ubytování, zaměstnání, pomoc s tvorbou osobních
dokladů, orientace v sociálním zabezpečení ČR, pomoc s dluhovými splátkovými kalendáři, možnost
doprovodu při jednání s úřady a místními institucemi, zprostředkování návazných služeb apod.)
• možnost práce s PC a internetem
• terénní sociální práce (poskytování sociálních služeb v přirozeném prostředí naší cílové skupiny - ulice,
nádraží, ubytovny, squaty)

Kapacita služby

Kapacita zařízení - 15 osob v jeden moment
Služby zajišťují - vedoucí projektu, vedoucí sociální pracovník a sociální pracovník v přímé intervenci

Provozní doba

Celoročně v pracovních dnech 8.00–11.00, 12.30–15.00 hodin, v pátek 8.00–11.00, 13.00–14.00

Statistika NDC za rok 2009

Základní sociální poradenství 453 úkonů
Počet uživatelů (R.Č) 311 (muži 200, ženy 111)
Počet kontaktů (návštěv) 4946
Počet úkonů 7316
Kapacitní využívání služby v letech 2005 až 2009
(počet návštěv zařízení)
5000
Vedoucí nízkoprahového denního
centra
Ing. Přemysl Suchomel

4000
3000

Tel: +420 519 331 440
Mobil: +420 731 402 702
e-mail: premek.suchomel@caritas.cz
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0

Svatoplukova 18, 690 02 Břeclav
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Azylový dům Břeclav
Motto:
Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.
(Václav Havel).

Poslání

Posláním Azylového domu je podporovat osoby v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení poskytnutím ubytování, pomocí při
zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (§ 57 zákona č. 108/2006,
Sb., o sociálních službách).
Uživatelům služeb Azylového domu vytváříme zázemí a podmínky pro seberealizaci, pro získání nezávislosti a zlepšení kvality jejich
života tak, aby byli v co největší míře schopni stát se součástí přirozeného místního společenství, mohli využívat své možnosti vedoucí k sociálnímu začlenění. Přispíváme tím také k prevenci kriminality a mírníme dopady bezdomovectví na společnost.
Respektujeme jedinečnost každého člověka, proto je náš přístup k uživatelům individuální. S každým uživatelem vypracováváme individuální plán a vyžadujeme, aby se v rámci jeho naplňování aktivně podílel na řešené své tíživé sociální situace, čímž ho vedeme
k převzetí zodpovědnosti za svůj život.

Cílová skupina

Služby azylového domu jsou určeny soběstačným mužům a ženám starším 18-ti let s trvalým pobytem na území EU, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a chtějí tuto situaci řešit.
Kapacita Azylového domu je 32 lůžek
Poplatek: 70,- Kč/den
50,- Kč/den obyvatelé Břeclavi díky dotaci 20 Kč od Města Břeclavi

Základní činnosti v azylovém domě:

• Poskytnutí ubytování
– ubytování v azylovém domě
• Materiální pomoc
– potravinový servis
– poskytnutí podmínek pro přípravu stravy
– poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– praní a sušení prádla
• Sociální poradenství
– poskytování informací přispívajících k řešení tíživé sociální situace uživatele
– pomoc při zajišťování osobních dokladů
– pomoc při vyplňování žádostí
– pomoc při hledání zaměstnání
– pomoc při hledání bydlení
– pomoc při vedení domácnosti
– pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů
– pomoc při kontaktu s úřady, lékaři, léčebnými zařízeními atd.
– doprovod na úřady, k lékařům, do zařízení sociálních služeb atd.
• Individuální plánování a volnočasové aktivity
– práce v areálu azylového domu
– práce na počítači
– knihovna

Sociální služba je poskytována celoročně v nepřetržitém provozu!
Statistika - Azylový dům - rok 2009

Počet uživatelů

ženy

23

muži

63

celkem

86

sociální poradenství

111

vedení domácnosti

10

doprovod

11

korespondence
sociální šetření

Poradenství

telefonáty
kontakt instituce
celkem

9

27
35
148
62
420

Vedoucí azylového domu:
Bc.Roman Tuček

Tel: +420 519 372 719
Mobil: +420 737 230 855
e-mail: roman.tucek@caritas.cz
U Sýpek 3, 690 03 Břeclav
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Dobrovolnické centrum a Tříkrálová sbírka
Dobrovolnické centrum sdružuje lidi dobré vůle, kteří pomáhají a to bez nároku na finanční
odměnu. Charitní dobrovolníci se zapojují do několika činností, nejpočetnější skupinou jsou
tříkráloví dobrovolníci, další skupinou jsou dobrovolníci specializovaní, kteří jsou proškoleni na
pomoc lidem v krizových a mimořádných situacích, třetí skupinou jsou dobrovolníci, kteří se
zapojují do činností při poskytování jednotlivých sociálních služeb při Oblastní charitě Břeclav.
Další početnou skupinou jsou dobrovolníci, kteří uplatňují svoji činnost ve Farních charitách kde se
převážně věnují volnočasovým aktivitám pro děti a mládež a aktivizaci seniorů, dvě farní charity
provozují Humanitární charitní šatníky.
Farních charit působících při Oblastní charitě Břeclav je celkem 11.
Dobrovolníků si vážíme.
K naplnění společné myšlenky byla většina dobrovolníků odměněna výletem parním vláčkem
z Brna do Lednice a zpět. Výlet, byl úspěšný, dobrovolníci se měli možnost navzájem seznámit
a sdělit si své poznatky a zážitky ze svých dobrovolnických aktivit.

Tříkrálová sbírka 2009
je pořádána celostátně a je do ní zapojeno nejvíce našich dobrovolníků. V roce 2009 se jednalo
o deváté pokračování. Do sbírky na Břeclavsku se zapojilo na tisíc tři sta obětavých koledníků.
Bylo vybráno víc než milión a půl korun viz tabulka.
Výtěžek sbírky byl použit zejména na podporu sociálních služeb, které jsou poskytovány v rámci
Oblastní charity Břeclav a na neformální sociální podporu a na vzájemnou pomoc mezi lidmi.
OBEC

OBEC

ČÁSTKA

OBEC

ČÁSTKA

Bavory

10 594,00

Lanžhot

99 400,00

Sedlec

Bořetice

39 154,00

Mikulov

51 224,00

Starovice

18 000,00

Břeclav

72 704,00

Milovice

Starovičky

19 293,00

Březí

16 769,00

Moravská Nová Ves

42 171,00

Strachotín

10 775,00

Moravský Žižkov

19 208,00

Šakvice

29 218,00

33 370,00

Němčičky

17 263,00

Šitbořice

69 571,00

Dolní Věstonice

5 395,00

Nikolčice

16 308,00

Tvrdonice

42 013,00

Drnholec

25 839,00

Novosedly

21 907,00

Týnec

23 455,00

Hlohovec

46 600,00

Nový Přerov

4 915,00

Uherčice

42 421,00

Hrušky

32 168,00

Pasohlávky

14 803,00

Valtice

19 678,00

Hustopeče

88 029,00

Pavlov

7 947,00

Velké Bílovice

93 000,00

5 085,00

Perná

17 502,00

Velké Hostěrádky

7 227,00

Dobré Pole
Dolní Dunajovice

Ivaň
Jevišovka

Vedoucí projektu:
Hana Jagošová
Tel: +420 519 331 443
Mobil: +420 605 233 403
e-mail: hana.jagosova@caritas.cz
www.charitabreclav.cz

ČÁSTKA

7 194,00

nevybíralo se

4 011,00

9 221,00

Podivín

40 185,00

Velké Němčice

51 117,00

Klentnice

9 299,00

Pohořelice

47 097,00

Velké Pavlovice

65 661,00

Kobylí

58 307,00

Popice

33 402,00

Vranovice

36 794,00

Kostice

24 133,00

Pouzdřany

12 366,00

Vrbice

39 874,00

Křepice

37 331,00

Přibice

20 342,00

Nový Přerov

Ladná

31 634,00

Rakvice

14 506,00
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CELKEM

4 915,00
1 618 787,00 Kč
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Krizové a mimořádné události
Rok 2009 byl z pohledu krizových a mimořádných událostí bohatý na četné aktivity.
Oblastní charita Břeclav je součástí integrovaného záchranného systému, kde zajišťuje
logistickou, humanitární, psychosociální a duchovní pomoc.
Oblastní charita Břeclav

• Je součástí Poplachového plánu IZS Jihomoravského kraje a Vysočiny
• Uzavřela Dohodu o poskytování plánované pomoci na vyžádání s HZS JmK a krajem
Vysočina. Ve shodě s § 20 zákona č.239/2000Sb. Pomoc na vyžádání
o integrovaném záchranném systému.

Výjezdy krizových a mimořádných událostí

V květnu 2009 jsme byli pozváni Oblastní charitou Blansko na taktické cvičení havárie
autobusu s osobním vozidlem, kde jsme pomáhali s psychosociální pomocí.
V červnu 2009 jsme byli přizváni na prověřovací cvičení Flaga s krizovým štábem města
Hustopeče.
Další cvičení v měsíci červnu byla účast při nácviku výstavby mobilních protipovodňových
stěn a nácvik poskytnutí záchrany tonoucí osoby v řece Dyji. Záchranou akci zajišťovali
hasiči (požárníci) s městskou policií a Oblastní charitou Břeclav.
Za pár dní na to jsme měli v červenci výjezd na Jesenicko, kde hrozivé povodně, poškodily
nemálo domovů, kde jsme pomáhali s materiální pomocí, tak s psychosociální pomocí
a se sociálním šetřením.
V prosinci 2009 jsme podstoupili cvičení Čepro a.s., jednalo se o teroristický útok, kde jsme
měli za úkol zajištění stravy pro zasahující složky IZS, a pomoc evakuovaným osobám.

Děkujeme všem, kteří jste nám v uplynulém roce pomohli pomáhat bez nároku na
finanční odměnu. Srdečné díky!
Děkujeme, že pomáháte i druhým, kteří si sami pomoci nemohou!
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Vedoucí projektu:
Hana Jagošová
Tel: +420 519 331 443
Mobil: +420 605 233 403
e-mail: hana.jagosova@caritas.cz
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Domovinka Panny Marie

Denní pobyt pro seniory a zdravotně postižené
Provoz odlehčovací služby Domovinky Panny Marie byl zahájen v říjnu 2009
Poslání a cílová skupina
Odlehčovací služba v Němčičkách je poskytována ambulantní formou, osobám se s níženou soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí.
Jedná se zejména o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Cílem služby
Cílem služby je formou individuálního přístupu zajistit kvalitní péči v zařízení a současně
umožnit odpočinek pečující osobě.
Principy
• Služba je plánována dle individuálních potřeb klientů.
• Podpora při udržování nebo vytváření vztahů s rodinou.
• Podpora při zachování nebo zvýšení sebeobsluhy.
• Profesionalita a odbornost pracovníků.
• Dodržování příslušných kodexů.
Službu poskytujeme všem těmto občanům bez rozdílu rasy, vyznání.
V zařízení poskytujeme:
• pomoc při zajištění péče o vlastní osobu
• poskytnutí stravy
• aktivizační činnost
• činnost k podpoře sociálního začlenění
• činnost k udržení a rozvoji osobních schopností
• základní sociální poradenství
• zajištění dopravy do zařízení
• pedikúru, masáže
Kapacita zařízení a zajištění
Kapacita zařízení je 15 lidí, k dispozici je 8 lůžek
Sociální službu zajišťují – vedoucí zařízení, sociální pracovnice, 2 pracovnice v sociálních
službách
Provozní doba: pondělí – pátek , 7:00 – 17:30 hod.
Vedoucí projektu:
Ivana Hoferová DiS.
Tel.: +420 519 326 143
Fax: +420 519 322 444
Mobil: +420 603 291 383
e-mail: ivana.hoferova@caritas.cz

Odlehčovací služba je poskytována dle Zákona č.108/2006 Sb o sociálních službách.
Ceny za jednotlivé úkony jsou stanoveny prováděcí vyhláškou č.505/2006 Sb.
Klient za poskytovanou službu platí dle úhradovníku služeb. Na finančním zajištění se podílí Ministerstvo práce a sociálních věcí, Jihomoravský kraj a obec Němčičky

Seniorů 1, 690 03 Břeclav
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Finanční zpráva za rok 2009

A/ provozní náklady a výnosy

NÁKLADY

ČÁSTKA

VÝNOSY

ČÁSTKA

zdravotní materiál

310 689,00 Kč

ochranné pomůcky

98 590,00 Kč

dotace MZ ČR

70 000,00 Kč

262 476,00 Kč

dotace MV ČR

23 390,00 Kč

1 178 965,00 Kč

dotace MŠMT

0,00 Kč

spotřeba materiálu na soc. programy
drobný dlouhodobý hm. majetek

dotace MPSV ČR

1 429 600,00 Kč

materiálové náklady ostatní

812 792,00 Kč

dotace z Jihomoravského kraje

pohonné hmoty

514 988,00 Kč

dotace obcí

voda, energie, plyn, teplo

826 522,00 Kč

dotace Úřadu vlády ČR

477 000,00 Kč

opravy - budov, aut, přístrojů

721 052,00 Kč

projekt evrop. spolupráce Rak.- ČR

116 232,00 Kč

dary od organizací

214 279,00 Kč

cestovné

80 436,00 Kč

telefon, poštovné, internet

407 822,00 Kč

dary od obcí

leasingové nájemné

252 120,00 Kč

dary od fyzických osob

154 559,00 Kč

dary od mezinárodní organizace

školení a kurzy
nákup obědů pro klienty
služby - ostatní
osobní nákl. vč. odvodů na SP + ZP

1 829 394,00 Kč
846 418,00 Kč
15 951 381,00 Kč

901 000,00 Kč
2 570 200,00 Kč

29 711,00 Kč

dary od nadace

142 394,00 Kč
8 000,00 Kč
30 000,00 Kč

tržby za výkony od zdrav. pojišťoven

6 460 779,00 Kč

tržby za vlastní výkony

2 235 684,00 Kč

zákonné sociální náklady

417 521,00 Kč

tržby za obědy

1 827 130,00 Kč

pojištění

262 719,00 Kč

tržby z prodeje služeb - IP JMK

8 126 287,00 Kč

ostatní finanční zdroje

1 583 596,00 Kč

odpisy
ostatní provozní náklady
CELKEM

1 150 061,00 Kč
519 461,00 Kč
26 597 966,00 Kč

zúčtování fondů

617 206,00 Kč

CELKEM

26 862 488,00 Kč

B/ Investiční náklady a zdroje financování

INVESTICE
Zateplení,stavební práce na Domově sv.Agáty

ČÁSTKA
1 182 180,00 Kč

dvě auta

494 000,00 Kč

CELKEM

1 676 180,00 Kč

ZDROJE

ČÁSTKA

Tříkrálová sbírka

1 182 180,00 Kč

úvěr

494 000,00 Kč

CELKEM

1 676 180,00 Kč

Zpracovala:
Hana Obořilová
ekonom Oblastní charity Břeclav

Tel: +420 519 331 442
Fax: +420 519 326 169
Mobil: +420 605 233 402
e-mail: hana.oborilova@caritas.cz
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Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat...
Dary:

Dotace:

Další poděkování:

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, CHANCE Frýdek Místek, Most Naděje,
Adra, MěÚ Hustopeče, MěÚ Mikulov, MěÚ Lanžhot, MěÚ Podivín, HAILLO Šlapanice, Interiér
Riebauerová Břeclav, Elektro Spáčil, Moraviapress Břeclav, BRON Břeclav, Frans Maas Czech
Rudná, PENAM Břeclav, Železářství a domácí potřeby Macoun Břeclav, Ing. Jindra Paličková,
Textil PETRA, Ing. Václav Kubíček, ZAKUVÍN Velké Bílovice, BORS Břeclav, Pekárna a cukrárna
Kocmanová, LAMIDO Sebranice u Litomyšle, Jana Novotná - hostinská činnost, Ateliér Grácie,
Stillus Břeclav, Kelemen s.r.o. Břeclav.
PRIMA Moravská Nová Ves, Kino KORUNA Břeclav, Kino Hustopeče, Česká spořitelna, Petr
Šultes, Travel Free Praha, Pavel Peňáček Lednice, Nábytek Blanář Brumovice, Hrnčírna Krumvíř,
Keramika Krumvíř, Renata Gálová, Obuv Maděřičová Moravský Žižkov, Kvarta Šuláková Břeclav,
Pavla Slezáková, Markéta Knapová, Kuwopa Velké Němčice, Slovácký krůžek Charvatčané,
Crown plus Břeclav, Vinařské potřeby Břeclav, CHEIRÓN Plzeň, TESCO Břeclav, Ludmila
Olejová, Magdalena Jarešová, Obec Ladná, Libor Vymyslický, Božena Uhrová, Marta Tesaříková,
AWD Nadace Pomoc dětem, Petra Lopušníková Brno, Ivan Švagřík, Jana Kabelková, Městská
policie Břeclav, Stanislav Holánek, Marie Vintrová, ZO ČSŽ Pasohlávky, René Mezulianík.
ZŠ Slovácká Břeclav - Dagmar Malinová, ZŠ Kupkova Břeclav - Kateřina Uhrová, ZŠ Na Valtické,
Gymnázium Břeclav, Městské muzeum a galerie Břeclav, Centrum volného času Hustopeče, Alena
Káňová, De´Longhi Praha Milan Nedvídek, Marie Hynková, Lenka Matulová, Alena Dvořáková,
Jiřina Čechová, Jiřina Tomášková, Kristýna a Veronika Obořilovy.

Děkujeme všem dalším, kteří nám pomáhají a nechtějí být jmenováni….
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Zpráva nezávislého auditora
pro ředitele účetní jednotky
Diecézní charita Brno
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku jednotky Diecézní charita Brno, se
sídlem Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, IČ 44990260, zastoupené ředitelem ing. Mgr.
Oldřichem Haičmanem, tj. rozvahu k 31. 12. 2009, výkaz zisku a ztráty za
období 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009 a přílohu této účetní závěrky, včetně
popisu použitých významných účetních metod. Údaje o účetní jednotce
Diecézní charita Brno jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku.
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá statutární orgán účetní jednotky Diecézní charita Brno. Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a zajistit vnitřní
kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, aby
neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat vhodné účetní metody a provádět dané situaci
přiměřené účetní odhady.
Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní
závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standarty a souvisejícími aplikačními doložkami

caritas
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom
získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditroských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených
v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora,
včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem neb chybou. Při posuzování těchto rizik auditor
přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení a věrné
zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout
vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod,
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedním i posouzením celkové
prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a chnodý
základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podáván věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastních zdrojů krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů
a finanční situace účetní jednotky Diecézní charita Brno k 31. 12. 2009
a výsledku jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními
předpisy.
V Brně dne 31.5.2010

Ing.Jan Jareš
osvědčení č.0823 o zápisu do seznamu
auditorů vedené m KA ČR

H Z Brno, spol. s r. o.
osvědčení č.416 o zápisu do
seznamu auditorských společností
vedeném KA ČR
Nové Sady 27, 602 00 Brno

Tisk:

Grafické zpracování:
Alexandr Makai

