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A tak zůstává víra, naděje a láska – ale největší z té trojice
je láska.
(1. Korintským 13:13)

SLOVO NA ÚVOD

Vážení a milí spolupracovníci,
přátelé a příznivci Charity Strážnice!
Předkládáme vám tuto Výroční zprávu za rok 2021,
ve které popisujeme vše podstatné, co se v naší Charitě
v uplynulém roce událo, co jsme vykonali a jak jsme hospodařili.
Uplynulý rok 2021 byl pro strážnickou Charitu rokem, který se znovu nesl
v duchu různých vládních nařízení a nutnosti rychle reagovat na změny, které bylo potřeba aplikovat do našich služeb. Byl tak pro všechny naše služby
náročný a pro pracovníky velmi vyčerpávající.
Přesto bychom se opět na vše chtěli podívat z té lepší stránky a vidět hlavně to dobré, co se nám v uplynulém roce podařilo uskutečnit, ačkoliv nás to
mnohdy stálo velké úsilí, výsledek nás vždy velmi potěšil a motivoval do další
práce.
Charitní pečovatelská služba fungovala prakticky celý rok bez omezení,
i když nastala mnohá období, kdy pro nemocnost pracovníků musela vedoucí řešit zástupy v terénu, vždy se nám podařilo postarat se o všechny
uživatele služby a umožnit jim tak, aby zůstali v domácím prostředí, kde se
cítí nejlépe. V tomto roce jsme také podali žádost o finanční podporu k zakoupení dvou automobilů do pečovatelské služby prostřednictvím projektu
REACT EU Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva
pro místní rozvoj. Naše žádost nám byla schválena a pečovatelská služba
tak do 30. 6. 2023 získá dotaci k zakoupení dvou nových automobilů, díky
kterým bude možné posílit kapacitu služby a vyměnit nejstarší a nejvíce
poruchový vůz za nový. Také se nám letos podařilo získat do této služby
dar z MONETA Bank v podobě dvou počítačů, které pracovníkům usnadňují
vykazování provedených úkonů a jejich požadovanou administraci. Pro pracovníky pečovatelské služby se nám také dařilo průběžně dokupovat dostatečné množství ochranných pomůcek, aby tak mohli dennodenně vyrážet
do terénu, zajistit potřeby našich uživatelů a pomoci jim tak překonat jejich
nepříznivou sociální situaci. Koncem roku 2021 jsme započali s rekonstrukcí
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zrušené výdejny obědů, která bude upravena na kancelář pro pečovatelky,
aby mohla nahradit původní nedostatečné a stísněné prostory.
Sociálně terapeutická dílna Kotva (STD) měla svoji činnost financovanou z velké části prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Protože
byla k tomuto zdroji opět požadována také spoluúčast při financování přes
obce s rozšířenou působností, které nám bohužel nehradí plnou výši úhrad
dle Pravidel financování Jihomoravského Kraje, celkově tak STD znovu obdržela méně finančních prostředků a provoz této služby byl i v roce 2021 pod
velkým tlakem. Velmi nám v tomto ohledu pomohla podpora Města Strážnice, které si moc vážíme. STD byla počátkem roku 2021 ve dvou krátkých
obdobích znovu uzavřena, abychom ochránili zdraví klientů a předešli šíření
nákazy Covid-19 v rizikových skupinách obyvatelstva. Naštěstí jsme klienty
STD mohli v těchto časech podpořit prostřednictvím terénní služby Sociální
rehabilitace Teres, což jim moc pomohlo překonat toto pro ně velice obtížné období, kdy neměli možnost docházet na pracovní terapii do STD. Zbytek
roku byl provoz služby stabilní a její klienti tak dostali veškerou podporu, kterou potřebovali. Pracovníci STD se snažili rozvíjet schopnosti a dovednosti
klientů v nejvyšší možné míře tak, aby byli schopni zapojit se do běžného
života. Povedlo se nám uskutečnit dvě úspěšné besedy pro veřejnost a také
jsme pro tuto službu získali darem ze společnosti MONETA Bank dva nové
počítače pro klienty, které jsou určené k pracovním terapiím.
Terénní služba Sociální rehabilitace TERES, kterou provozujeme již druhým rokem, se velice osvědčila a po celý rok pracovala se 14 klienty. Jednalo
se především o osoby s duševním onemocněním, kterých obzvláště v dnešní
době přibývá. Klientům jsme v jejich domácím prostředí pomáhali k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti na cestě k jejich zotavení. Rozšířili jsme provoz této služby na tři dny v týdnu a mohli tak klientům poskytnout
více času k řešení jejich problémů. Službu jsme se po celý rok 2021 snažili zařadit do Základní sítě sociálních služeb JMK na rok 2022, což se nám bohužel
nepovedlo, ale protože vidíme velkou potřebnost této služby, budeme o její
zařazení do sítě sociálních služeb usilovat také v dalších letech.
Chráněné dílny AVE nás v letošním roce stály nejvíce úsilí a financí, abychom zvládli udržet provoz všech našich chráněných pracovišť. Na základě
vládního nařízení jsme v březnu museli uzavřít a omezit prodej na obou našich
prodejnách a do června byly také zrušeny všechny jarmarky, poutě a veletrhy, na kterých prodáváme naše výrobky. V zimním období, kdy jsme čekali,
že si finanční situaci zlepšíme prodejem na vánočních trzích, jsme se opět
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dočkali velkého zklamání v podobě jejich zrušení. Výpadek prodejů a trhů nás
citelně zasáhl a museli jsme tak v letošním roce ukončit provoz dvou chráněných pracovišť. K 31. 12. 2021 končí provoz výdejny obědů a k 31. 1. 2022
dojde k uzavření prodejny v Olomouci. Zbývající chráněná pracoviště se nám
podařilo udržet jen díky příspěvku Města Strážnice, a dalších sponzorů i dárců, za což jsme jim moc vděčni. Uvědomujeme si, že bez jejich pomoci by
nebylo možné tato chráněná pracoviště dále provozovat, a protože v těchto
dílnách jsou zaměstnány výhradně osoby se zdravotním postižením, pro které se pracovní místa shánějí velice těžce, je pro nás jejich začlenění do společnosti v dnešní době ještě naléhavější.
Podrobněji se o naší činnosti v roce 2021 zmiňujeme v dalších kapitolách
této Výroční zprávy, proto mi dovolte závěrem poděkovat vám všem - našim zaměstnancům, klientům, dobrovolníkům a samozřejmě v neposlední
řadě také sponzorům a všem ostatním našim příznivcům a podporovatelům
za veškerou Vaši materiální i nemateriální pomoc a podporu, bez které bychom jenom stěží mohli uskutečňovat naši činnost. I když jsme v roce 2021
skončili opět v mínusu, máme velké bohatství v podobě našich pracovníků,
kteří vytvářejí dobré jméno naší Charity a nesou jej navenek směrem k veřejnosti a díky nim se tak stáváme organizací s vysokým morálním kreditem.
Marie Štípská
ředitelka
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POSLÁNÍ CHARITY
Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro,
spravedlnost a naději.
Charita je nestátní nezisková organizace působící v oblasti sociální, zdravotní a také v oblasti humanitární pomoci. Posláním Charity Strážnice je s vírou nadějí a láskou poskytovat pomoc potřebným lidem v nouzi bez rozdílu
rasy, vyznání a národní či sociální příslušnosti. Sdružuje dobrovolné i profesionální pracovníky, kteří podle svých nejlepších sil pracují ve službě potřebným.
Charita Strážnice jako součást Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) patří
k organizaci Charita Česká republika., která se v roce 1995 stala členem celosvětové organizace CARITAS INTERNATIONALIS.

Budova, ve které je soustředěna hlavní činnost
a sídlo Charity Strážnice
Strážnice – ulice Kovářská 396
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Telefon:
E-mail:
URL:

Charita Strážnice
Kovářská 396, 696 62 Strážnice
518 333 207
reditel@straznice.charita.cz
www.straznice.charita.cz

Ředitelka:

Marie Štípská

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

44164335
CZ44164335
Komerční banka 115-4011380297/0100
Česká spořitelna 1443752329/0800

Sídlo organizace:

Registrace:
MK ČR: 30. 10. 1996
Počátek činnosti:
23. 4. 1992
Území působnosti:	
Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Radějov, Rohatec,
Tvarožná Lhota a další obce v regionu působnosti jednotlivých služeb
Počet zaměstnanců: 42 průměrný evidenční stav přepočtený
57 fyzický stav (k 31. 12. 2021)
Rada charity:

Ing. Zdeněk Bína
Anna Brožková
MUDr. Vladislava Bulvasová
Marta Hořáková

Revizní komise:

Ing. Božena Pokorná
Marie Janíková
Ing. Anna Hricková
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CHARITY STRÁŽNICE
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA CHARITY STRÁŽNICE

RADA CHARITY

REVIZNÍ KOMISE

ÚČETNÍ
POMOCNÁ ÚČETNÍ
ÚČ
Í
PRACOVNÍK ODBYTU

ŘEDITELKA

MZDOVÁ ÚČETNÍ

CHARITNÍ
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
(CHPS)

VEDOUCÍ
CHPS

SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE

Pečovatelky,

terénní
pracovnice
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STŘEDISKO AVE

SOCIÁLNÍ
REHABILITACE
SV. TEREZY
TERES

SOCIÁLNĚ
TERAPEUTICKÁ
DÍLNA KOTVA
(STD)

VEDOUCÍ
TERES a STD KOTVA

SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE
TERES

SOCIÁLNÍ
PRACOVNICE
STD KOTVA

Terénní
pracovníci

Asistenti
pracoviště

CHRÁNĚNÉ
DÍLNY (CHD)
AVE

KOORDINÁTOR
CHD

asistenti
pracovišť
CHD
Zaměstnanci
jednotlivých
CHD

CHRÁNĚNÉ DÍLNY AVE
Koordinátor chráněných pracovišť: František Šrámek
Chráněné dílny vznikly v polovině ledna
2004 jako odpověď na tehdejší situaci na trhu
práce, kdy mnoho občanů se sníženou pracovní schopností v našem regionu poptávalo práci, a obraceli se na nás.
Postupně tak vzniklo několik chráněných
pracovišť, převážně podle profesí uchazečů o zaměstnání. Jednotlivé dílny tak v podstatě s menšími změnami fungují dodnes.
Naše organizace v roce 2021 zaměstnávala přibližně 42 osob se zdravotním postižením, kterým je přiznán první nebo druhý stupeň invalidity.
Máme radost, že se nám daří objevovat, co dnešní trh potřebuje a že naše
výrobky nachází uplatnění. V loňském roce byly našimi TOP výrobky produkty
z šicí dílny spolu s dřevěnými hračkami. Prodáváme prostřednictvím vlastního e-shopu, který nás zásobuje objednávkami pravidelně po celý rok. V minulých letech jsme se účastnili velkých prodejních veletrhů zaměřených na děti
a rodinu v Praze a Brně a využívali možnost prodeje na různých jarmarcích
a trzích. Bohužel v roce 2021 vlivem pandemie Covid-19 byly všechny tyto
akce opět zrušeny a naše chráněná pracoviště tak přišla o značnou část zisků
z těchto prodejů.
Výrobky pravidelně dodáváme i některým prodejnám s dětským a kojeneckým zbožím po celé Moravě.
V roce 2021 jsme i nadále provozovali své dvě vlastní kamenné prodejny,
ve Strážnici a Olomouci. Jejich provoz byl však po určité části roku omezen vládními nařízeními a tak také u těchto středisek došlo ke snížení tržeb
za prodané výrobky. Obzvláště prodejna v Olomouci se svým propadem dostala do velkých existenčních potíží a koncem roku 2021 jsme se na základě
výsledků hospodaření rozhodli, že bude k 31. 1. 2022 její provoz ukončen.
Stejně jako v předešlém roce byl rok 2021 pro chráněné dílny rokem navyšující se minimální mzdy. Pro nás jako zaměstnavatele to znamenalo výrazně
zvýšené mzdové náklady, což opět velmi významně ovlivnilo náš hospodářský výsledek.
Vlivem pandemie Covid-19 také došlo ke ztrátě kooperace s okolními firmami při kompletaci zakázek, protože většina těchto firem měla omezenou
výrobu nebo byla úplně uzavřena.
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Naše ztráty se nám vloni nepodařilo vykompenzovat ani úspěšnými prodeji
v letních měsících na Skanzenu, kde nám NÚLK znovu pronajal jednu z budov, ve které jsme mohli naše výrobky nabízet. Za tuto možnost jsme NÚLK
moc vděčni a patří jim naše velké poděkování.
Částečnou kompenzaci za ztráty zisků z prodejů výrobků se nám podařilo získat prostřednictvím větších zakázek od firem Hortim, LEROS a Dobrý
Textil, díky kterým se nám dařilo alespoň částečně vykrývat výpadky našich
běžných prodejů a udržet téměř všechna pracovní místa v chráněných dílnách bez nutnosti většího propuštění zaměstnanců, kteří jsou osobami se
zdravotním postižením a velmi těžce by sháněli jiné zaměstnání.
I přes výše uvedené prodeje našich výrobků ve Skanzenu, v prodejnách
a na e-shopu, skončil pro nás rok 2021 ztrátou, zapříčiněnou pandemií
Covid-19, rostoucími mzdovými výdaji a sníženou možností kooperace s okolními firmami.
Jednotlivá pracoviště chráněných dílen:
1) Kamenné prodejny v roce 2021:
Asistent pracoviště
Kontakt
Prodejní doba
Počet zaměstnanců

Strážnice
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Strážnice

Olomouc

Oselková Věra

Neherová Zdeňka

prodejna.charita@seznam.cz
731 697 952
pondělí – pátek 8 – 17 hod.
sobota 8 – 11

K 31. 1. 2022 byl provoz
prodejny ukončen

4

4

Sortiment: výrobky chráněných dílen, náboženské předměty, fair trade
kávy a čaje, oplatky, zdravá výživa, komisní prodej, sběrna čistírny oděvů,
sběrna oprav oděvů, příjem darů, výdejní místo Uloženky.
2) Výdejna obědů
Asistent pracoviště: Zdeňka Sečková
Telefon: 518 333 035
Provozní doba: 10:30 – 13 hodin
Ve výdejně obědů pracovaly na zkrácený úvazek 2 pracovnice, které byly
osobami se zdravotním postižením a zajišťovaly výdej obědů pro cca 15 – 20
strávníků z řad charitních zaměstnanců, pracovníků místních firem i seniorů našeho města. Protože hospodářský výsledek tohoto střediska byl v roce
2021 velmi nepříznivý a strávníků docházejících do naší výdejny stále ubývalo, rozhodli jsme se provoz tohoto střediska k 31. 12. 2021 ukončit. Obě
pracovnice jsme si ponechali a převedli je na jiné chráněné pracoviště, které
jsme tímto přesunem naopak posílili.
3) Sběrna čistírny a prádla
Asistent pracoviště: Věra Oselková
Telefon: 518 333 035, 731 697 952
Toto pracoviště je součástí naší Charitní prodejny na Kovářské ulici číslo
396 ve Strážnici a platí pro něj také stejná provozní doba.
4) Šicí a tkalcovská dílna
Asistent pracoviště: Čajková Hana
Telefon: 731 697 951
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V šicí dílně pracovalo v roce 2021 celkem 9 pracovnic. K dispozici mají
moderní profesionální šicí a žehlicí stroje, na kterých v loňském roce vyráběly
především dětský kojenecký textil a zavinovačky pro kojence, kterých ušijeme více než 1 000ks za rok. Dalšími našimi výrobky jsou sety do postýlek
(kapsáře, povlečení, mantinely), kojenecké oblečení (hlavně body, tepláčky,
trička, dupačky a čepičky) a sortiment do domácnosti (tašky, ubrusy, chňapky a jiné). Místní lidé také rádi využívají možnosti oprav oděvů na zakázku.
5) Brusírna nožů a nůžek, opravna šicích strojů
Odborný pracovník: Petr Brožovič
Telefon: 739 524 376
Opravy domácích šicích strojů provádí vyučený opravář šicích strojů,
s mnohaletými zkušenostmi v oboru, zaměstnaný na tomto chráněném pracovišti. Nabízíme zde veřejnosti také broušení nožů a nůžek.
6) Opravna obuvi a brašen
Odborný pracovník: Luboš Vařecha
Telefon: 739 524 376
Na tomto chráněném pracovišti nabízíme opravy obuvi, tašek, kožené galanterie, výměnu zipů a podobně. Protože jsme jedinou opravnou v širokém
okolí, je o naše služby velký zájem.
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7) Výrobní dílna – výroba dřevěných hraček i jiných výrobků,
kompletace výrobků
Asistent pracoviště: Kamil Čapka
Telefon: 739 524 376
Pracuje zde 12 zaměstnanců, včetně 4 žen. Všichni pracovníci jsou zdravotně znevýhodnění a mají stejně jako na ostatních chráněných pracovištích
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zkrácenou pracovní dobu. Přesto se nám v roce 2021 dařilo i při vysoké nemocnosti vyrábět hračky a jiné dřevěné výrobky podle požadavků našich odběratelů a objednávek e-shopu.
8) Keramická dílna
Asistent pracoviště: Zdeňka Sečková
Provozujeme ji od roku 2016 a v roce 2021 jsme v ní zaměstnávali 1 osobu
se zkráceným úvazkem. Sortiment jsme obohatili o nové lité výrobky. Protože
jsme v loňském roce zaznamenali zvýšený zájem o keramické výrobky, posílili
jsme dílnu od 1. 1. 2022 o dvě nové pracovnice převedením jejich úvazků ze
zrušené výdejny obědů.
9) e-shop: www.ave-charita.cz
Péče zákazníky: Petra Svozilová
V rámci zákaznického servisu vyřizuje objednávky z e-shopu, telefonicky
i mailem informuje o výrobcích a dodacích lhůtách.
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SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA KOTVA
Vedoucí STD: Ing. Marie Jurasová
Sociální pracovnice: Bc. Jana Maňáková, Aneta Davidová, DiS.
+ pomocné práce s uživateli – dobrovolnice,
peer konzultant
Tato služba vznikla v lednu roku 2005.
Posláním Sociálně terapeutické dílny Kotva (STD)
je nabídnout pomoc lidem s duševním onemocněním,
kteří vlivem nepříznivé životní situace nemají možnost
zařazení na otevřeném ani chráněném trhu práce. Prostřednictvím každodenní pracovní činnosti podporujeme dodržování stanovených pravidel dané služby, posílení, obnovení a rozvíjení schopností i dovedností klientů, jejich začleňování se do kolektivu a tak jim pomáháme k zapojení se do běžného života.
Služba je určena osobám v produktivním věku od 18 do 64 let, žijícím
ve Strážnici a dostupném okolí, které trpí chronickým duševním onemocněním, jsou přístupné a ochotné spolupracovat. Osoby s jiným zdravotním
postižením, osoby s lehkým mentálním postižením a s tělesným postižením
mohou docházet pouze v kombinaci s chronickým duševním onemocněním.
Denní kapacita zařízení je 15 osob.
Uživatelům poskytuje podporu 5 pracovníků – asistenti a sociální pracovnice s celkem 2,55 úvazku pracovníků v přímé péči. Pravidelně přichází pomáhat i dobrovolnice – peer konzultantka.
Základní principy, kterými se řídíme:
Podpora důstojného a svobodného rozhodování, individuální přístup k uživatelům, respektování soukromí a intimity uživatelů, podpora uživatelů v sociální samostatnosti a také soběstačnosti.
V roce 2021 byla poskytnuta péče formou pracovní terapie celkem 21
uživatelům.
Program pracovní terapie probíhal od 8.00 do 15.00 hodin. Uživatelům
jsme nabízeli pracovní terapii na procvičování motoriky, samostatnosti a soustředění při práci. Šlo o činnosti, jako je tvoření z keramiky, pletení košíků, tkaní na stavu, práce se dřevem, ruční výtvarné práce, dekorace, fotografování,
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nácvik vaření, nácvik úklidu, nácvik praní a žehlení, základní obsluha počítače,
tvorba časopisu i práce na zahradě. Tam si uživatelé vyzkoušeli za pomocí asistenta různé dovednosti při pěstování rostlin, v údržbě a úpravách zahrady.
Také v roce 2021 pokračovala epidemie v rámci onemocnění Covid 19
a Sociálně terapeutická dílna tak byla pro klienty uzavřená ve dnech
1. 1. - 22. 1. a 25. 2. - 1. 4., tedy celkem po dobu 41 pracovních dnů. K uzavření
Sociálně terapeutické dílny došlo z důvodu onemocnění velkého počtu klientů a jejich obav do dílny dojíždět. Po celou dobu uzavření STD pracovníci
poskytovali klientům pravidelné telefonické intervence.
Uživatelům jsme také nabízeli kolektivní arteterapii a vědomostní terapie
jako je výuka angličtiny nebo aktivity sloužící k získání a obnovení všeobecných dovedností prostřednictvím kvízů a tréninků paměti. Jednalo se o programy, které připravují naši pracovníci: Chytrák Rubik, arteterapie a terapie
Přístav. Proběhly 2 turistické akce, a to výlet k rybníku Vanďurák a plavba lodí
po Baťově kanále. Uživatelé se účastnili soutěže v sportovní hře Kubb v Uherském Hradišti. Exkurze a ozdravné pobyty jsme kvůli covidovým omezením
a obavám o zdraví klientů v loňském roce neorganizovali. Díky těmto výše
uvedeným překážkám se bohužel neuskutečnily ani akce s paní psycholožkou.
Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 byla STD financována z IP ESF – Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741, který je finančně podpořen v rámci
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Operačního programu Zaměstnanost.
STD byla v roce 2021 také finančně podporovaná Městem Strážnice, dále
obcemi z ORP Veselí nad Moravou a ORP Kyjov. Kvůli celkovému nedostatečnému financování z veřejných zdrojů jsme tuto službu museli také částečně
podpořit příspěvkem z Tříkrálové sbírky.
Zajímavé události v roce 2021
▶	V lednu 2021 proběhla ve službě STD kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky v rámci realizace individuálního projektu. Kontrola proběhla
bez zjištění pochybení a nebylo stanoveno žádné nápravné opatření.
▶	Na jaře byly pronajímatelem upraveny nové prostory pro hovornu, která
slouží k zajištění soukromí při vedení individuálních rozhovorů s klienty
a také kancelář pracovníků STD dostala novou výmalbu a koberec. Za výše
uvedené úpravy patří velké poděkování panu Kristoňovi, který celou rekonstrukci umožnil a zafinancoval.
▶	V létě jsme měli možnost spolu s našimi klienty Sociálně terapeutické dílny
Kotva navštívit nové prostory rádia Proglas. Všichni jsme z prohlídky byli
nadšeni, uchvátila nás podoba nové kaple, koncertního sálu, studií i ostatních prostor, které zaměstnanci rádia nově využívají. Co nás však nejvíce
potěšilo, bylo milé přijetí a čas, který nám pracovníci rádia věnovali.
▶	Dne 9. 9. 2021 jsme do Sociálně terapeutické dílny převzali věcný dar
od společnosti MONETA Money Bank, a.s. v podobě 2 ks počítačů typu HP
ProOne 440 G4, které nyní využívají klienti STD při pracovních terapiích.
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SOCIÁLNÍ REHABILITACE TERES, TERÉNNÍ SLUŽBA
SV. TEREZY (SR Teres)
Vedoucí SR: Ing. Marie Jurasová
Sociální pracovnice: Aneta Davidová, DiS.
peer konzultant: Blanka Vašíčková
Služba sociální rehabilitace zahájila svou činnost dle registru poskytovatelů MPSV dne 5. 2. 2020. Ačkoliv jsme se v loňském roce 2021 znovu
velice usilovali o její zařazení do Základní sítě sociálních služeb JMK, nebyl
nám vstup do sítě služeb umožněn, protože nebylo garantováno financování
služby ze strany ORP Veselí nad Moravou (Obec s rozšířenou působností).
Rozvoj a zařazení této služby do sítě služeb jsme měli předběžně přislíben ze
strany Jihomoravského Kraje, proběhlo několik jednání s představiteli JMK
i ORP Veselí n/Mor, ale nakonec se z různých mimořádných finančních důvodů zařazení nepovedlo, a proto jsme si veškeré finance na poskytování služby
Teres museli opatřit sami.
Posláním terénní rehabilitační služby Teres je podporovat osoby s duševním onemocněním v jejich nepříznivé sociální situaci a v cestě k zotavení. Tato podpora je prováděna formou aktivizační, výchovné a vzdělávací
činnosti a jejím cílem je pomáhat těmto osobám k dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických schopností
a dovedností, posilováním pozitivních návyků a nácviky běžných úkonů přímo
v jejich domácnostech. Těmito činnostmi uživatele služby vedeme k lepšímu
sociálnímu začlenění, k rozšiřování kontaktů se společenským prostředím
a pomáháme jim při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů. Snažíme se
podchytit zachované schopnosti, potenciál a kompetence těchto osob a dále
je rozvíjet, prohlubovat a upevňovat. Pomáháme řešit i dluhovou situaci.
Služby sociální rehabilitace jsou poskytovány terénní formou a jsou bezplatné. Další rozpis úkonů se řídí podle §35, vyhlášky 505/2006Sb.
Pro sociální službu Teres používáme jeden osobní automobil, abychom měli
možnost se lépe dostávat za klienty nejen ze Strážnice, ale i z blízkého okolí
v rámci ORP Veselí nad Moravou i ORP Kyjov.
Za rok 2021 jsme poskytli terénní službu 14 osobám v jejich domácím
prostředí.
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Tuto terénní službu poskytovali 4 pracovníci s celkovým úvazkem
0,5 v přímé péči, včetně peer konzultantky.
Od 1. 2. 2021 došlo k rozšíření provozní doby služby Teres a to na 3 dny
v týdnu: ÚT, ST, ČT, vždy v čase 8.30 – 11.30 a 12.30 – 15.00 hodin.
Finanční podporu této služby jsme v loňském roce zajišťovali částečně
z Tříkrálové sbírky a částečně z dotace Města Strážnice. Jelikož se s rozvojem této služby počítá ve Střednědobém akčním plánu pro ORP Veselí n/
Mor. i v Akčním plánu JMK, je naším cílem zajistit v dalších letech financování
v rámci JMK a zároveň zařadit tuto službu do Základní sítě sociálních služeb JMK. V dnešní době, kdy narůstá počet osob s duševním onemocněním,
vnímáme potřebnost zachovat provoz služby Teres alespoň v jejím nynějším
rozsahu.
Některé aktivity služby Teres se nám v roce 2021 podařilo financovat prostřednictvím projektu „Podpora služeb pro pečující osoby“, díky kterému jsme
mohli zajistit vydání informativního letáku a brožury s názvem „Péče o pečující – příručka na pomoc pečujícím o blízké osoby nebo rodinné příslušníky
s duševním onemocněním“. Dále nám projekt umožnil uspořádat poutavou
přednášku MUDr. Marty Holanové z Brna na téma „Jak lépe porozumět schizofrenii“, kterou doplnila její klientka Mgr. Alžběta Klímová s přednáškou „Co
lidé se schizofrenií očekávají od svého okolí“. Tato akce proběhla v zaplněném
sále Orlovny a měla velký úspěch.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS)
Vedoucí: Marie Kristoňová
Sociální pracovnice: Mgr. Martina Gazárková
Poslání služby:
Smyslem Charitní pečovatelské služby Strážnice je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby, žít co nejdéle
v jejich domácím prostředí. Jedná se o praktickou pomoc poskytovanou pečovatelkami při zvládání péče o vlastní osobu, o chod domácnosti a udržení
kontaktu se společenským prostředím.
Službu poskytujeme ve Strážnici, Radějově, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a Tvarožné Lhotě.
Cíle služby:
Uživatel je schopen zůstat ve svém domácím prostředí.
Uživatel si zachovává co nejdéle své schopnosti a dovednosti.
Uživatel si zachovává své sociální vazby.
Nabízené služby:
pomoc s osobní hygienou, zajištěním stravy, podáváním jídla a pití, praním prádla, při úklidu v domácnosti, pomoc s nákupy a nutnými pochůzkami
a převoz charitním autem.
Pracujeme na základě těchto principů:
podpora samostatnosti a soběstačnosti, zachování svobody a svobodného
rozhodování, respektování individuality a důstojnosti každého člověka, zachování náboženských hodnot.
Celý rok 2021 byl ještě poznamenán pandemií Covidu 19. Pečovatelky musely nadále dodržovat všechna hygienická opatření, včetně nošení respirátorů v přímé péči. Hodně času zabralo také pravidelné testování. Po uvolnění
opatření jsme měli možnost dokončit vzdělávací projekt Dekacert – Etický
program pro Charitu podle Desatera, který probíhal i na naší Charitě a mohli
se ho zúčastnit všichni pracovníci.
V roce 2021 se náš tým skládal ze 14 pečovatelek a sociální pracovnice
s celkovým úvazkem 10,22 přímé péče (9,75 v Základní síti sociálních služeb
JMK).
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Starali jsme se celkem o 67 uživatelů, s nimiž jsme strávili 12 185 hodin
přímé péče.
Zajímavé události v roce 2021
▶	Dne 9. 9. 2021 jsme do Charitní pečovatelské služby převzali věcný dar
od společnosti MONETA Money Bank, a.s. v podobě 2 ks počítačů typu HP
ProOne 440 G4, které nyní používají pečovatelky k navádění poskytnutých výkonů do evidenčního programu WebCarol.
▶	Dále jsme dne 21. 10. 2021 uzavřeli smlouvu s projektovou agenturou
ASAP, která nám zhotovila projekt a podala žádost o dvě auta do Charitní
pečovatelské služby. Jedná se o projekt z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 101. Žádost nám byla schválena a jejím
prostřednictvím bychom do 30. 6. 2023 měli získat do Charitní pečovatelské služby dva nové osobní automobily, které nám umožní obměnu zastaralého vozového parku, poslouží k přepravě pečovatelek do domácností
našich uživatelů a také k převozu potřebných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
▶	Koncem roku 2021 bylo rozhodnuto o zrušení výdejny obědů, v uvolněných prostorách proběhla rekonstrukce a prostory byly pronajímatelem
upraveny pro nové středisko Charitní pečovatelské služby.
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PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH
A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK
Nabízené pomůcky:
▶	mechanické invalidní vozíky
▶	elektrická polohovací lůžka
▶	WC židle (pevné nebo s kolečky)
▶	chodítka (obyčejná hliníková, pojízdná, kloubová)
▶	antidekubitní matrace
▶	sedačky do vany nebo na vanu
▶	stolky k lůžku
▶	nástavce na WC
V roce 2021 využilo možnosti zapůjčení našich kompenzačních a rehabilitačních pomůcek celkem 51 osob.
Na jaře byla zakoupena 2 chodítka s kolečky, která jsou na vyzkoušení nyní
více žádaná. Darem jsme dostali 2 elektrická polohovací lůžka a toaletní židli,
což jsou také velmi žádané pomůcky.
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PROJEKT PÉČE O PEČUJÍCÍ
Péče o pečující a destigmatizace osob
V roce 2021 jsme se poprvé zapojili do projektu, který vyhlašuje Jihomoravský Kraj v rámci dotačního programu „Podpora služeb pro pečující osoby“
a získali tak dotaci na realizaci několika akcí k podpoře pečujících osob.
Cílem našeho projektu byla podpora a pomoc osobám, které pečují o své
blízké v jejich přirozeném domácím prostředí, se zaměřením na skupinu pečující o zdravotně postižené osoby s duševním onemocněním, které jsou nejen
v produktivním věku, ale také o děti a seniory. Tímto projektem se nám podařilo dosáhnout nejen posílení vzájemných rodinných vztahů a vazeb, ale také
předat potřebné informace, rady a dovednosti rodinným příslušníkům, aby pochopili možnosti postupného osamostatňování a začleňování jejich blízkých
nemocných do společnosti a dlouhodobě dokázali své blízké takto podporovat.
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Neformálně pečujícím
jsme několika způsoby poskytli pomoc při
osvětě konkrétních nemocí, osvětě destigmatizace a cesty k zotavení z duševní nemoci.
V rámci projektu
jsme zorganizovali dvě
odborné
přednášky
se zaměřením na péči
o pečující. Dále jsme
vytvořili nový leták
k uvedené problematice a publikovali brožuru „Jak pomoci osobám
s duševním onemocněním“. Tyto materiály
jsme postupně distribuovali jak cílové skupině, tak i plošně v regionu. Leták
jsme roznesli do domácností nejen ve Strážnici, Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a Radějově, ale i v dalších obcích a městech našeho regionu. Brožuru
postupně rozesíláme do ordinací lékařů a PN, rodinám našich klientů apod.
V Charitě Strážnice jsme rozšířili knihovnu o další knihy vztahující se k tématu projektu a jsou k zapůjčení jak pro uživatele, tak i pro pracovníky.
V rámci projektu péče o pečující jsme v souladu s reformou psychiatrické péče přispěli k další osvětě veřejnosti a informovanosti cílové skupiny.
Pečujícím rodinným příslušníkům jsme pomohli nejen v tom, jak se zorientovat v péči poskytovatelů sociálních služeb, ale i jak komunikovat a chovat se
ke svým blízkým, kteří někdy ztrácejí pocit smyslu svého života. Bez kontaktu s přirozeným společenským prostředím totiž může docházet k sociálnímu
vyloučení postižených a dalšímu zhoršování zdravotního stavu a tomu jsme
prostřednictvím tohoto projektu pomohli předcházet. Rodiny a pečující byli
často překvapeni a zaskočeni překážkami, které vznikají nepříznivou zdravotní
a sociální situací pečovaného, podařilo se nám mezi návštěvníky akcí podchytit další případy, konkrétně jim pomoci a nasměrovat je. Zároveň jsme našimi
aktivitami prohlubovali povědomí o možnostech pomoci pečujícím s péčí o nemocné i mimo zdravotnická zařízení. Přispěli jsme tak i k destigmatizaci těchto
zdravotně postižených.
Důležité bylo hlavně povzbuzení pečujících a postižených, které jsme našimi akcemi, letáky a příručkou oslovili.
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DEKACERT
Program DEKACERT
V říjnu 2019 byl odstartován, v pěti diecézích naší země, program
Dekacert. Dekacert vytvořila, na základě desatera, paní Prof. Dr. theol
Elisabeth Jünemann, která pochází z Německa a přednáší v Padebornu
(Severním Porýní – Vestfálsku) na Katolické vysoké škole.
Projekt byl podpořen nadací Renovabis – (je to nadace, která byla založena 3. 3. 1993 německou biskupskou konferencí, českou stranu tam tehdy
zastupoval Dr. T. Halík. Němečtí katolíci prostřednictvím nadace poskytují
finanční a materiální podporu, snaží se o osobní spolupráci, výměnu zkušeností a dialog).
Partnerem projektu u nás je Vzdělávací institut pro charitní praxi o.p.s.,
Hradec Králové, ředitelka: Ing. Mgr. Zdenka Kumštýřová
DekaCert představuje dekalog jako hodnotový program, který přesahuje
hranice náboženství, a může být inspirativní i pro lidi bez vyznání. Jinými slovy – člověk nemusí být věřící, přesto může objevit v desateru nemalé kulturní bohatství. Dekalog není však jen jakýsi civilizační kód, který otvírá cestu
prosperitě (vzpomeňme jen, jak slabá je společnost bez morálky), DEKACERT
nabízí víc. Přináší totiž i zcela osobní přístup k desateru, probouzí hlubší hodnotovou citlivost a chuť bohatství desatera integrovat do rámce jedinečné
osobní spirituality každého z nás.
Jak jsme právě zmínili, osobní či profesní spiritualita ve stylu dekalogu nemusí být vázaná na náboženské vyznání a interpretace prvních třech přikázání jako povzbuzení k hledání identity, rozvoje integrity a pečování o svatý čas,
není nějakou nemístnou sekularizací biblického poselství. Bez ohledu na náboženské vyznání najdeme mnoho příznivců i dalších sedmi bodů desatera,
vždyť citlivost pro spektrum témat od generační soudržnosti (4. přikázání) až
po kulturu intimního soužití (10. přikázání) nemusí být podmíněna religiózním
naladěním jedince, natož jeho náboženskou či konfesní příslušností.
ThLic. David Bouma, Th.D.
Univerzita Hradec Králové
DekaCert představuje praktický návod, jak hodnoty desatera aplikovat
v sociálních službách. Je využitelný pro zaměstnance na všech úrovních –
od vrcholného managementu po podpůrný personál. Je založený na fundamentu, jakým jen desatero může být, ale zároveň je propracovaný do zdánlivě
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samozřejmých věcí, jako je např. náplň jednotlivých dní, obsah vnitřních směrnic. A co považuji za neméně důležité, zabývá se uplatňováním křesťanských
hodnot nejenom ve vztahu ke klientům sociálních služeb, ale také k jejich zaměstnancům. Vřele doporučuji!
Martin Bednář, Ph.D.
ředitel CARITAS – VOŠs Olomouc
Charita Strážnice do tohoto vzdělávacího projektu zapojila všechny pracovníky námi poskytovaných sociálních služeb. A tak jsme v průběhu vzdělávání
(2019 – 2021) měli možnost postupně přicházet na to, co nám dlouhodobě
schází a na čem je potřeba více zapracovat, abychom byli plně schopni s láskou poskytovat naše služby potřebným lidem, kteří se ocitli v nouzi tak, aby nikdo nebyl vyloučen z Boží lásky. Společně jsme se ujistili v tom, že chceme být
motorem církve, který s nezištnou láskou koná skutky milosrdenství i světlem
v majáku pro ty, kteří ztratili naději na vyřešení své nepříznivé situace.
Proto také vnímám Etický program Dekacert jako smysluplný projekt a zapracování křesťanských hodnot do našich charitních standardů jako příležitost ke zlepšení služeb poskytovaných našim klientům, ke zpříjemnění pracovního prostředí zaměstnancům i k posílení integrity a identity celé naší sítě
charitních služeb.
Díky zavedení Etického programu Dekacert do praxe charitních služeb
můžeme tyto křesťanské hodnoty vnášet dále do společnosti a udělat tak
naše služby zase o něco lepší a profesionálnější.
Marie Štípská
ředitelka Charity Strážnice
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PODPORA ZŘIZOVATELE
Zřizovatel strážnické Charity naši činnost podporuje více způsoby.
Ve finanční oblasti je to předně Tříkrálová sbírka a Postní almužna. Tříkrálová sbírka je sice sbírka veřejná, ale uskutečňuje se z podnětu olomouckého
arcibiskupa a je možné ji uskutečňovat jen díky velkému množství dobrovolníků, převážně věřících dětí a dospělých osob římskokatolického vyznání.
Kromě využití, o němž se samostatně zmiňujeme na jiném místě této Výroční zprávy, je výtěžek ze sbírky používán i na podporu charitních sociálních
služeb v olomoucké arcidiecézi, které se ocitly v krizové situaci v důsledku
odmítnutí jejich financování (případně velmi nízkého financování) ze strany
krajských orgánů.
Rovněž tak nám pomáhá výtěžek z Postní almužny, což jsou prostředky,
které si v postním období věřící z farností v rámci obcí, kde působíme, odřekli
a předali je naší Charitě za účelem pomoci.
Velkou pomocí pro naši Charitu je i půjčka na překlenutí nedostatku finančních prostředků v prvních měsících kalendářního roku, do doby než jsou nám
poskytnuty příslušné dotace. V roce 2021 tato půjčka činila 900 tisíc korun.
Další formou podpory ze strany zřizovatele jsou benefity ve formě nižších
poplatků za telekomunikační služby, energie a pojištění.
V neposlední řadě je nutné zmínit i pomoc v duchovní oblasti v rámci spolupráce s farnostmi, možnosti duchovní obnovy našich zaměstnanců, účasti
na adaptačních kurzech a další.
V loňském roce
se na naší Charitě
uskutečnilo také duchovní zastavení pod
vedením našeho arcidiecézního otce prezidenta P. Bohumíra
Vitáska. Tato akce pro
nás byla obohacující
a přinesla pracovníkům velkou motivaci
do další práce.
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SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍ FARNOSTÍ
Nedílnou součástí naší činnosti je dlouholetá spolupráce s místní farností
ve Strážnici.
Tato spolupráce nevyplývá pouze ze skutečnosti, že Charita Strážnice je
církevní organizací, ale pomáhá nám i v rámci naši činnosti, kde podstatnou
součástí naší práce je i její duchovní rozměr.
Úspěšným projektem vzájemné spolupráce je knihovna křesťanské literatury, která funguje již řadu let a kde spolu s farností dle našich možností
pravidelně dokupujeme nové tituly knih (podrobněji v samostatné kapitole).
Velkou účast věřících ze Strážnice i z okolních farností má pravidelná únorová Pouť nemocných, která se vyvinula ze mší, které jsme pořádali k datu 11.
února, tj. na den Panny Marie Lurdské, na který je vyhlášen za Světový den
nemocných. Pro strážnickou Charitu je tento den navíc dnem Slavnostního
otevření profesionální charity. Při této pouti se naši zaměstnanci aktivně zapojují do modliteb i výpomoci.
Pravidelná spolupráce je i při pořádání Tříkrálové sbírky a v rámci Postní
almužny. Požehnání kněze koledníkům těsně před počátkem Tříkrálového koledování se stalo již tradicí, stejně tak jako Postní almužna, která je součástí
postního období.
Další viditelnou formou naší vzájemné spolupráce je i pravidelné Okénko
do farní charity ve farním měsíčním zpravodaji. Zde máme vyčleněnu jednu
stránku, na které čtenáře informujeme o naší běžné činnosti, ale také například i o připravovaných akcích, sbírkách. Samozřejmostí je i informování
o výtěžku sbírek a o jejich konkrétním využití.
Pomocí pro naši činnost je i možnost sdělit farníkům některé aktuální
informace v ohláškách po mši svaté. Tato forma se nám osvědčila zejména v případech, kdy bylo potřebné sdělit aktuální informace v co nejkratším
termínu.
V roce 2021 byla spolupráce ještě vlivem pandemie Covid-19 v mnohém
omezena, ale přesto se nám podařilo udržet duchovní rozměr Charity a v pracovnících podněcovat naději a dodávat jim sílu do jejich nelehké práce.
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DOBROVOLNICKÉ A HUMANITÁRNÍ AKTIVITY
Tříkrálová sbírka 2021
Charita Strážnice se jako tradičně zapojila do této sbírky na pomoc rodinám, lidem v nouzi a k podpoře charitního díla. Sbírka proběhla ve Strážnici,
Petrově, Sudoměřicích, Rohatci a Radějově.
Koledování v minulém roce proběhlo poprvé bez fyzické účasti dětských
koledníčků. Na předem určená stanoviště vyrazilo pouze 50 vedoucích
tříkrálových skupinek, kteří museli dodržovat všechna momentálně platná
bezpečnostní opatření. Toto netradiční koledování bylo opravdu velmi náročné na přípravu, protože zpočátku jsme připravovali souběžně fyzickou i alternativní podobu sbírky a všichni zapojení pracovníci i dobrovolníci udělali
maximum pro to, aby se její úspěšnost podobala minulým letem. Přestože
celkový výtěžek sbírky byl mnohem nižší než v přechozích letech, byli jsme
vděční, že jsme alespoň tímto způsobem měli možnost lidem předat požehnání do jejich rodin.
V roce 2021 byla také poprvé spuštěna Online verze koledy.
Výtěžek Tříkrálové sbírky Charity Strážnice činil v roce 2021 celkem
369.141,23Kč.
Tato částka byla odeslána na konto Tříkrálové sbírky České katolické charity Praha a byla využita následovně:
10% sekretariát + režie
10% humanitární pomoc v zahraničí
2% nouzový fond (v rámci diecéze)
5% krizový fond (v rámci diecéze)
15% diecézní charita
58% záměr využití příslušné charity
K použitelným 58% z našeho koledování obdržela naše Charita v rámci
přerozdělení výtěžku celostátní sbírky v rámci Charity ČR ještě další finanční
prostředky a celková částka k využití tak v roce 2021 činila pro naši Charitu
celkem: 211.663,86Kč.
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Charita Strážnice financovala z výtěžku uvedené sbírky v roce 2021
následující záměry:
Přímá sociální pomoc potřebným
Podpora terénní služby Sociální rehabilitace
Podpora činnosti Sociálně terapeutické dílny
Podpora rozvoje chráněných pracovišť

40.000 Kč
50.000 Kč
70.000 Kč
51.663,86 Kč

Koncem roku 2021 se
nám také podařilo získat finanční příspěvek z Nouzového fondu Tříkrálové sbírky
ve výši 100.000Kč pro malou Eminku, na pořízení speciálních ortopedických dlah,
které pro ni vyrobila na míru
speciální klinika v Rakousku. Výdaj na pořízení těchto
zdravotních kompenzačních
pomůcek byl opravdu velký,
a protože naše pojišťovny
nehradí zahraniční kompenzační pomůcky, obrátili
se na nás rodiče děvčátka
s prosbou o pomoc. Ema
bydlí ve Strážnici, má 4 roky
a trpí celkovým opožděním
psychomotorického vývoje,
který se odvíjí od její diagnózy. Tuto diagnózu jí lékaři definitivně potvrdili
teprve v loňském roce, jedná se o velice vzácnou vývojovou poruchu, kterou
má diagnostikovanou jako jediná v ČR a na celém světě žije asi jen 70 osob
s obdobnou diagnózou. Při podání žádosti o finanční příspěvek se Ema vůbec
nedokázala postavit na nohy a nyní, pár měsíců po pořízení speciálních ortopedických dlah, se dokáže postavit i udělat několik samostatných kroků. To
dělá jejím rodičům a samozřejmě i nám ohromnou radost. Těší nás vidět, že
získané finanční prostředky z Tříkrálové sbírky pomáhají, že jsou účelně využity a navíc přímo v našem městě. S rodiči Emy zůstává naše Charita v kontaktu a vzhledem k její diagnóze, která je velmi vzácná a neléčitelná, jsme
připraveni dle našich možností i nadále pomáhat rodičům při zvládání této
náročné nepříznivé situace.
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Postní almužna 2021
V postní době se navazuje na starobylou praxi církve, kdy si křesťané odřekli něco ze svých obvyklých výdajů například v oblasti zábavy, jídla nebo
pití a takto ušetřené peníze věnovali na pomoc potřebným.
Postní almužna v tomto smyslu proběhla i v roce 2021 v kostelích naší spádové oblasti, kde celkový výtěžek této sbírky činil 37.553 Kč. Finanční částka
byla vyšší, než v předchozím roce kdy z důvodu vyhlášení nouzového stavu
v ČR v rámci pandemie Covid–19 byly uzavřeny i kostely a mše sv. byly vysílány pouze online.
Shora uvedené finanční prostředky jsme použili jako příspěvek na mzdové
náklady Chráněných dílen, jejichž udržení provozu nás stálo nejvíce úsilí i finančních prostředků a to v souvislosti s důvody vládních nařízení o omezení
prodejů našich výrobků na jarmarcích a trzích.

Knihovna křesťanské literatury
Naše Charita již před lety obnovila činnost knihovny, která fungovala
ve farnosti již několikrát. Nejprve fungovala knihovna v zadních prostorách
kostela, aby tak byla co nejblíže lidem. Pro nevhodné podmínky v tomto prostředí byla knihovna v září 2004 přestěhována do prostor domu Cyrilometodějské matice na Masarykově ulici, kde je umístěna doposud.
Provoz knihovny obětavě zajišťují 4 dobrovolnice.
Do knihovny jsou v průběhu roku zakupovány nové tituly.
V současnosti má knihovna k dispozici již cca 2 500 knih.
Knihovně se daří získávat čtenáře se zájmem o křesťanskou literaturu.
V roce 2021 vlivem pandemie Covid-19 byl provoz knihovny ještě částečně
omezen a fungovala tak především na základě osobní telefonické objednávky.
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Adopce na dálku
„Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu.“
(autor neznámý)
Adopce na dálku je populární způsob dobročinnosti, jehož podstatou je
pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích.
Účelem projektu je umožnit vzdělání dostačující k tomu, aby v budoucnosti
tyto děti dokázaly uživit sebe a svou rodinu a přitom nebyly vytrženy ze svého rodinného a kulturního prostředí. Tato podpora je obvykle poskytována
po dobu školní docházky, nebo do zahájení výdělečné pracovní činnosti. Nedílnou součástí programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji
a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli.
V současné době probíhá v mnoha zemích světa celá řada podobných projektů. Česká republika se do projektu Adopce na dálku zaangažovala prostřednictvím České katolické charity, a to již v roce 1993.
Délka Adopce na dálku se odvíjí podle země, odkud dítě pochází, doporučuje se však alespoň 5 let.
Částky roční podpory se pohybují různě dle země, odkud dítě pochází,
a věku dítěte, ve finančním rozmezí od 4900 Kč až do 8000 Kč. Se sponzorským příspěvkem nedisponuje přímo rodina dítěte, ale středisko, které z něj
samo uhradí vše potřebné pro jeho vzdělávání. Tímto způsobem je zajištěno,
aby byly prostředky využity skutečně k tomu účelu, k němuž jsou určeny.
Do Adopce na dálku se může zapojit nejen jednotlivec nebo rodina, ale
i různé skupiny – farnosti, školy, školní třídy, pracovní kolektivy, které se mohou obrátit na naši Charitu ve Strážnici.
Do konce roku 2021 byla prostřednictvím Charity Strážnice poskytnuta pomoc 13 dětem z Indie, třem z Brazílie, třem z Ugandy, jednomu
z Haiti, jednomu z Ukrajiny.
Základní škola Marie Kudeříkové ve Strážnici je již podruhé zapojena do projektu Adopce na dálku. Po dlouholeté podpoře děvčete z Haiti
od roku 2016 podporuje děvčátko Sumanu z Indie. Žáci nepodporují děvče pouze finančně, ale také drobnými dárečky a dopisy, které pravidelně
zasílají.
Tímto chceme ZŠ poděkovat za jejich angažovanost v projektu, která
trvá již od roku 2005.
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Velké díky chceme projevit také strážnickým ženám z farnosti, které
již léta podporují dvě děti z Brazílie. Vzhledem k tomu, že jedno dítě už
dostudovalo, bylo nahrazeno druhým mladším dítětem. Adopce je uskutečňována přes křesťanské hnutí Fokoláre. Tuto bohulibou pomoc započala ve Strážnici paní Anička Káčerková, která již odešla na věčnost, její
poslání ale převzala Charita Strážnice a bude v něm i nadále pokračovat.
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HOSPODAŘENÍ CHARITY STRÁŽNICE V ROCE 2021
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VÝROK AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat všem našim donátorům, sponzorům
a dárcům. Bez jejich pomoci by nebylo možné, abychom naše služby provozovali
a rozvíjeli. Jsme jim za jejich podporu velmi vděční a věříme, že nás budou podporovat i nadále, abychom měli možnost naplnit naše poslání - s vírou, nadějí a láskou
pomáhat potřebným.
Seznam sponzorů a podporovatelů Charity Strážnice v roce 2021
Veřejné instituce:
• Jihomoravský kraj, Brno
• Ministerstvo práce a sociálních věcí
• Úřad práce ČR, pracoviště Hodonín
• Město Strážnice
• Obce ORP Veselí nad Moravou
• Obce ORP Hodonín
• Obce ORP Kyjov
• Město Bzenec
Strážnice
• Arcidecézní Charita Olomouc
• ŘK farnost ve Strážnici, Radějově, Sudoměřicích, Rohatci a Petrově
Dále naši činnost finančně podpořili:
• DECRO Bzenec.spol. s.r.o., Bzenec
• WellTest s.r.o., Strážnice
• LEROS, Praha, pobočka Strážnice
• ALNUS s.r.o., Strážnice
• VM Footwear, s.r.o., Strážnice
• MONETA Money Bank, a.s., Praha
• MUDr. Bulvasová, Strážnice
• Ing. Petr Klásek, Petrov
• Petr Hobža SNACK a.s., Strážnice
• Karel Kaňák s.r.o. Rohatec
• Terdi s.r.o., Veselí nad Moravou
• RUML Těsnění s.r.o., Praha
• ESCO OAK SAWMILL, s.r.o., Radomyšl
• Vitis s.r.o., Strážnice
• Lukáš Keprt, Radějov
• Martin Skřivánek, Rohatec
• Irča Adamcová, Hodonín
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Kyjov

•
•
•
•
•
•
•

Bzenec

DYAS.EU, a.s., Uherský Ostroh
VENTILÁTORY, s.r.o., Hroznová Lhota
Elektra Ivo Lžičař, Strážnice
Optika Effatha, Strážnice
František Červenka, Strážnice
Stanislav Polášek, Halenkov
ZONER software a.s., Brno

Spolupracují s námi:
• NÚLK, Strážnice
• Vojtěch Příborský, Radějov
• Kulturní dům, Strážnice
• Tiskárna Sukupovi, Strážnice
• Sítotisk – ing. Pavel Vávra, Strážnice
• CEEDA HRAČKY – VELKOOBCHOD s.r.o., Vsetín
• Masarykova univerzita, Brno
• Metropolitní Kapitula, Olomouc
• Vajčner Stanislav, Strážnice
• Ing. Petr Valachovič, Strážnice
• Kubica reklama, Kozojídky
• ADK, Vsetín
• Televize TVS
• Josef Raiskub – COPYART, Vracov
• Vinný dům s.r.o., Bzenec
• BUKOTEC, s.r.o., Strážnice
• Dobrý Textil, internetový prodejce
Pokud byste se také Vy chtěli stát našim partnerem a podporovatelem, budeme Vám velmi vděční. O možnostech pomoci jednotlivým projektům Charity Strážnice se můžete informovat na telefonu 739 249 229, Marie Štípská,
ředitelka Charity Strážnice.
Všem donátorům děkujeme za jejich přízeň a podporu!
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♥
Děkujeme všem,
kteří jakýmkoliv způsobem s námi spolupracují
a rozhodli se nás podporovat.
Pro případnou finanční pomoc, pro kterou jste se rozhodli,
uvádíme číslo našeho účtu:
KB 4011380297/0100.
Děkujeme.

Vám všem, kteří čtete tyto řádky,
přejeme zdraví, pokoj a radost v srdci.
Prac ovníc i Chari t y S tr ážnice

Zakoupením výrobků pracovníků Chráněných dílen
v našem e-shopu: https://www.ave-charita.cz/ podpoříte nejen činnost
naší Charity, ale především udržitelnost chráněných dílen
a v nich zaměstnaných osob se zdravotním postižením,
jejichž začlenění do společnosti je pro nás nyní velmi důležité.

