
Charita Valašské Meziříčí

Partner česko – švýcarského projektu 

„Cesta za kvalitním životem seniorů na Valašsku“



Charita Valašské Meziříčí

• Současná podoba organizace vznikla 1.1.2011
sloučením tří samostatných Charit, a to Farní
Charity Rožnov pod Radhoštěm, Charity 
Valašská Bystřice a Charity Valašské Meziříčí

• V době přípravy projektu působily výše uvedené
subjekty samostatně

• Poskytuje 15 sociálních, 1 sociálně
výchovnou a 1 zdravotní službu

• Celkem zaměstnává 125 zaměstnanců



Oblast působnosti

 ORP Valašské Meziříčí, ORP Rožnov pod 
Radhoštěm a ORP Hranice n.M.

 Rozloha těchto ORP  794 km 2

 Vzdálenost mezi krajními obcemi území
působnosti je 57 km 

 Nejvyšší nadmořská výška poskytované služby 
je  1 206 m.n.m.

 Poměr uživatelů: 53 % z měst, 47 % z obcí



Mapa působnosti



Přínos projektu
9 osobních automobilů Suzuki 4x4 (benzín+LPG)
2 jízdní kola
32 kusů kompenzačních pomůcek (např. polohovací

lůžka, invalidní vozíky)
Dovybavení zázemí sociálních služeb (kancelářský 

nábytek)
Dovybavení Centra denních služeb Rožnov p.R. 

(kancelářský nábytek a elektronika)
Proškolení zaměstnanců













Podpořené služby v rámci projektu

 Charitní pečovatelská služba Kelč

 Charitní pečovatelská služba Rožnov p. R.

 Centrum osobní asistence

 Centrum denních služeb

 Domácí zdravotní péče

 Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice



Charitní dům pokojného stáří Valašská
Bystřice



Centrum denních služeb Rožnov p. R.



• Najeté kilometry v podpořených terénních službách za rok: 150 555 km
• Počet hodin strávených na cestě:  9 875 hodin
• Bez podpory projektu by obnova vozového parku, dovybavení a 

modernizace zařízení nebyla realizovatelná z důvodu nedostatků finančních 
prostředků v sociálních službách

DĚKUJI ZA POZORNOST


	Charita Valašské Meziříčí
	Charita Valašské Meziříčí
	Oblast působnosti
	Mapa působnosti
	Přínos projektu
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Podpořené služby v rámci projektu
	Charitní dům pokojného stáří Valašská Bystřice
	Centrum denních služeb Rožnov p. R.
	Slide Number 14

