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Úvodní slovo ředitele
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych Vás alespoň na
okamžik pozval do světa Charity
Hlučín, a to prostřednictvím
výroční zprávy za rok 2014.
Každá organizace je součástí
společnosti a musí se řídit
řadou regulí, zákonů a pravidel.
Přesto svoboda, jak utvářet
ducha, vnitřní klima a kulturu
organizace, vždy zůstává. Jako ředitel se samozřejmě také snažím,
aby měla Charita Hlučín nezaměnitelnou tvář a kráčela kupředu,
možná někdy i poněkud jiným směrem, než kterým se ubírá většina.
To, zda je naše směřování správné, mohou nejlépe posoudit naši
klienti, pro které zde jsme především. Většina toho, co se u nás
každý den odehrává, je ze své podstaty nepřenosná, ale snad Vám
následující stránky umožní alespoň nahlédnout do zákulisí Charity
Hlučín. Do zákulisí církevní organizace, která je nezisková, z velké
části závislá na dotacích, politických rozhodnutích. Organizace,
jejíž nejdůležitější činností je práce s lidmi, kteří již často nemají
život pevně ve svých rukou. Tak tedy vstupte, nahlédněte.
Protože podrobné informace o činnostech a novinkách
v jednotlivých střediscích Vám přinesou následující stránky,
pokusím se zde jen o přehled toho nejpodstatnějšího za rok 2014
z pohledu celé Charity Hlučín. Důležitým, byť poměrně drobným,
počinem byla obnova sběru šatstva. Zájem lidí nás skutečně
překvapil a ohlasy jsou veskrze pozitivní. Mnozí dnes tuto činnost
provozují na komerční bázi, ale my jsme se touto cestou nevydali,
i když jsme dostali několik nabídek. Za klíčové považujeme, že
výrazná část oděvů pomáhá lidem přímo v místě, kde bylo šatstvo
vybráno. Informace a reportáž o naší sběrně byly několikrát
uvedeny i ve vysílání Českého rozhlasu.

Od dubna 2014 jsme také zprovoznili novou webovou stránku,
na níž se mohou lidé anonymně vyjádřit ke kvalitě našich služeb.
Tato forma je samozřejmě mířena spíše na rodinné příslušníky
a opatrovníky. Ale považuji za dobré otevřít se veřejnosti i tímto
způsobem, když se na internetu postupně orientuje stále více
osob. Za důležitý krok ke zkvalitnění našich služeb a k jejich
rozšíření považuji získání stavebního povolení k rekonstrukci
našeho sídla v Hlučíně. Přebudováním stávající budovy získáme
větší prostory pro všechny terénní služby. Získáme také místo, kde
bude nově zřízena poradna, a to nejen právní, ale také sociální,
pro občany se zdravotním postižením i s dalším zaměřením.
Nyní jsme ve fázi, kdy čekáme na vhodnou dotační příležitost.
Pokud nepřijde, budeme se snažit rekonstrukci rozdělit na etapy
a uhradit ji s pomocí vlastních prostředků.
Rok 2014 byl, stejně jako mnohé předchozí, ve znamení účasti
Charity Hlučín v mnoha komisích, sdruženích a projektech. Jejich
přehled tato zpráva rovněž přináší na následujících stránkách.
Myslím si, že právě kvalitní spolupráce je základním nástrojem
ke zvyšování kvality sociálních služeb v regionu Hlučínsko.
Za uplynulé období mám ze spolupráce, ať už s obcemi, farnostmi
či jinými organizacemi, velmi dobrý pocit.
Při pohledu do symbolického zpětného zrcátka považuji rok 2014
za úspěšný. Je to zásluhou především mnoha mých kolegyň
a kolegů, kteří dohromady tvoří jeden celek – Charitu Hlučín.
Děkuji jim za to. Stejně tak děkuji všem, kteří s námi jakýmkoliv
způsobem spolupracovali a spolupracují. Poslední poděkování
patří, jako již tradičně, tomu, který nás inspiruje a kterému jednou
budeme předkládat tu úplně poslední „výroční zprávu“.
Mgr. et Bc. Lukáš Volný, ředitel
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Vznik organizace a její právní postavení
Charita Hlučín je nestátní neziskovou organizací a patří mezi základní složky Diecézní charity ostravsko-opavské (DCHOO), která
spolu s ostatními charitami Čech a Moravy tvoří sdružení Charita česká republika. Charita česká republika je právnickou osobou dle
Kodexu kanonického práva (kán. 312, 313). Je součástí (útvarem) římskokatolické církve registrované v České republice podle zákona
č. 3/2002 Sb., od níž odvozuje svou právní subjektivitu. Evidována je podle téhož zákona.
Charita Hlučín byla zřízena jako právnická osoba dle zřizovacího dekretu vydaného arcibiskupem olomouckým dne 27. května 1991
ve smyslu kán. 114, § 3 Kodexu kanonického práva. Právní subjektivita byla Charitě Hlučín delegována Ministerstvem kultury ČR dne
1. července 1994.
V současné době je naším zřizovatelem Biskupství ostravsko-opavské.

Poslání Charity Hlučín

Charitní rada

Posláním Charity Hlučín je poskytování kvalitních sociálních
a zdravotních služeb seniorům, lidem se zdravotním postižením
a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Všechny služby
poskytujeme s důrazem na lidskou důstojnost a individualitu
každého klienta, bez rozdílu náboženské, rasové či politické
příslušnosti.

Ing. Pavel Kotula - předseda
Ing. Lenka Petermannová – člen
Ing. Martin Melecký – člen

Základním vzorem a východiskem naší činnosti je život a praxe
Ježíše Krista tak, jak je to popsáno v biblických knihách Nového
zákona.

Statutární orgán
Statutárním orgánem Charity Hlučín je ředitel – Mgr. et Bc. Lukáš
Volný (od 1. března 2005)

Supervizor
Mgr. Jana Malásková

Počet zaměstnanců v roce 2014
Zaměstnanci v pracovním poměru: 60 (konečný stav
k 31. 12. 2014: 53 + 4 na mateřské dovolené + 1 uvolněný člen
do zastupitelstva).
Dohody o provedení práce: 18, dohody o pracovní činnosti: 1
Počet klientů, kteří v roce 2014 alespoň jednou využili některou
ze služeb: přes 1 300 osob
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Přehled jednotlivých středisek a projektů
Terénní služby
• Charitní ošetřovatelská služba v rodinách (CHOS)
• Charitní pečovatelská služba v rodinách (CHPS)
• Charitní asistenční služba (CHAS)

Pobytové služby
• Charitní domov sv. Mikuláše – domov pro seniory (DSVM)

Ambulantní služby
• Sociálně terapeutická dílna (STD)

Doplňkové služby a projekty
•
•
•
•

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Zprostředkování bezplatného právního poradenství
Tříkrálová sbírka 2014 (TKS)
Sběr a distribuce šatstva a obuvi - humanitární pomoc

Charita Hlučín se v rámci regionu aktivně
účastnila celé řady dalších projektů a její
zaměstnanci se podíleli na činnosti mnoha
pracovních skupin a komisí:
• Předsednictví v Sociální komisi města Hlučín
• Členství v Řídící skupině Komunitního plánování sociálních
služeb Hlučínska
• Členství v pracovní skupině Senioři a občané se zdravotním
postižením Komunitního plánování sociálních služeb Hlučínska
• Členství v pracovní skupině Osoby ohrožené sociální exkluzí
a prevence kriminality Komunitního plánování sociálních
služeb Hlučínska
• Členství v pracovní skupině Senioři a osoby se zdravotním
znevýhodněním Komunitního plánování sociálních služeb
v Kravařích
• Členství v Místní akční skupině Hlučínsko
• Členství v Programovém výboru a místopředsednictví v Místní
akční skupině Hlučínsko
• Členství v Řídící skupině Strategického plánování města Hlučín
• Členství v Pracovní skupině pro rozvoj lidských zdrojů a správu
města Strategického plánování města Hlučín
• Členství v Místní agendě 21 a v projektu Zdravé město v Hlučíně
• Členství v Krizovém štábu ORP Hlučín (externí spolupráce)
• Členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR
• Předsednictví v pracovní skupině v rámci projektu Evaluace
poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
• a další
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Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Vrchní sestra: Anna Postulková
Tel: 595 042 368, 603 502 779
E-mail: vrchni.sestra@charitahlucin.cz
Život kolem nás jako by se zrychloval. Zdá se, že čas běží rychleji než dříve. Když jsem se začala zabývat hodnocením loňského roku v CHOS
do této výroční zprávy, jako bych toto hodnocení, ale roku předloňského, prováděla jen před několika dny. A přitom je to už 12 měsíců.
Vracím se na začátek roku 2014 a napadá mě: Byla má práce a práce mých podřízených – všeobecných sester – něčím pro Charitu
a pro konkrétního člověka přínosná? Vždyť náplň naší práce je stále stejná – injekce, převazy, rehabilitace, infuze, hospicová péče.
Mám před sebou informační leták „Ošetřovatelská služba“. Čtu si jednotlivá hesla, co ošetřovatelská služba zajišťuje, a každé heslo ve
mně vyvolává asociace s určitým pacientem. Odběry – vybavuji si spoustu pacientů, u kterých jsme odběry zajišťovali, ať již jednorázově
nebo opakovaně (např. diabetické odběry). Hospicová péče – mám před očima lidi, kteří už mezi námi nejsou, které jsme spolu
s jejich rodinou doprovázeli v posledních dnech i hodinách na tomto světě. Termín hospicová péče se nejčastěji spojuje s pacienty
onkologicky nemocnými, ale i u seniorů nastává finální stav a jeho příznaky, např. bolest, nechutenství, dehydratace, jsou stejné jako
u onkologických pacientů. Mnohdy rodiny na tento stav nejsou připraveny. A smiřují se s odchodem svého blízkého hůř, než ti příbuzní,
kterým je sdělen zdravotní stav příbuzného, kdy již byly vyčerpány všechny léčebné metody. I těmto pacientům a jejich rodinám jsme
poskytli ve spolupráci s ošetřujícím lékařem v loňském roce pomoc. Obdobné je to u přečtení hesla injekce, převazy atd. Potěší mě, když
mě na ulici někdo osloví a slyším, že jim „sestřičky z Charity“ pomohly, nebo zazvoní telefon a na druhém konci se ozve, už nemusíte
chodit, mám ránu zahojenou, všem moc děkuji. To vše dokazuje, že tato práce je pro pacienta smysluplná, i když se vždy vše nepovedlo
tak, jak mělo. A Charitě Hlučín vytváří naše práce dobré jméno v regionu.
Vzpomínám dál, co se vloni událo. K poskytování kvalitní ošetřovatelské péče potřebujeme také pomůcky a hlavně auta k dopravě za
pacienty. Rok 2014 byl pro ošetřovatelskou službu černý. Došlo k dvěma velkým dopravním nehodám, které sice sestry nezavinily, ale
škoda na autech byla taková, že bylo rozhodnuto o jejich likvidaci. Pro nás je to situace zlá, ale jsme rády, že zranění sester byla jen
lehká. Mohly být brzy zase mezi námi a zapojit se do pracovního procesu. Jedno auto, havarované v červnu, je už nahrazeno starší
Škodou Fabia a náhrady za to, které havarovalo přesně 31. 12. 2014, se po vyřízení různých formalit také dočkáme.
K ošetřovatelské péči je nutné i vzdělávání zaměstnanců. V průběhu roku jsme v CHOS absolvovali různá pravidelná školení. V technické
oblasti to bylo např. školení řidičů, školení BOZP či požární školení. Dále se všechny sestry zúčastnily několika vzdělávacích akcí
s tématikou, které se denně věnují a mají zájem si doplnit nové informace. Dvě sestry absolvovaly dlouhodobý kurz hospicové péče
v Hospici sv. Lukáše. V loňském roce byly sestry CHOS součástí Dne sociálních služeb, konaného na Mírovém náměstí v Hlučíně, kdy
zájemcům měřily krevní tlak a krevní cukr.
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V roce 2014 jsme získali dotaci z MSK na projekt Pomůcky pro kvalitnější ošetřovatelskou péči na Hlučínsku. Z této dotace jsme
zakoupili dvě elektricky polohovatelná lůžka s příslušenstvím a 8 nových tlakoměrů a fonendoskopů nezbytných pro každodenní práci
sester.
Kolektiv zůstal po celý rok nezměněn, jen dvě sestry postihla dlouhodobá pracovní neschopnost. Do konce roku však byly již v pořádku.
A kolektiv byl kompletní.
A na závěr nepostradatelná statistika, protože jak se zpívá v písničce z jedné pohádky – statistika nuda je, má však cenné údaje.
Počet klientů
592
Počet jednorázově ošetřených klientů
334
Počet klientů v hospicové péči
15
Počet návštěv
16 120
Nově zavedená domácí péče
285
Ukončená domácí péče
284
Anna Postulková, vrchní sestra

Projekt ošetřovatelské služby „Pomůcky pro kvalitnější ošetřovatelskou péči na Hlučínsku“
byl v roce 2014 podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
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Charitní pečovatelská služba (CHPS)
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Vedoucí služby: Andrea Strachotová, DiS.
Tel: 595 042 368, 603 502 753
E-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz
Pečovatelská služba prošla v roce 2014 zatěžkávací zkouškou. Jelikož poskytujeme službu registrovanou u Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, proběhla u nás inspekce kvality sociálních služeb. Inspektoři se nám ohlásili měsíc před samotnou inspekcí.
Koncem měsíce dubna nás pak osobně navštívili 3 inspektoři. Inspekce probíhala dva dny. Inspektoři vedli rozhovory s klienty,
s pracovníky, kontrolovalo se vyúčtování a především dodržování stanovených „Standardů kvality služby“. Bylo to náročné, ale ve
výsledku jsme uspěli velmi dobře. Nebyly shledány žádné vážnější chyby a ty drobné jsme měli čas do konce roku 2014 odstranit.
S odstupem času jsme zhodnotili, že inspekce jsou nástrojem, který může pozitivně ovlivnit fungování služby a ukázat chyby, které my
sami třeba ani nevidíme a nevnímáme.
Službu poskytujeme na území Hlučínska a některých ostravských obvodů. V dubnu 2014 nás oslovil pan starosta a sociální pracovnice
městského obvodu Ostrava-Plesná. Požádali nás o poskytování pečovatelských služeb. Sjednali jsme si schůzku a následně byla
sepsána smlouva o spolupráci. V roce 2014 jsme tak působili v celkem 18 městech a obcích.
Kolektiv pečovatelek se v roce 2014 obměnil. V letních měsících nám jedna pracovnice odešla na mateřskou dovolenou a dvě pracovnice
ukončily pracovní poměr. Za pečovatelku na mateřské jsme měli už v době její dlouhodobé nemocenské pracovnici, která si v roce
2014 doplnila vzdělání absolvováním kurzu „Pracovník přímé péče“. V červenci se nám vrátila jiná pečovatelka z mateřské dovolené
a jednu novou pracovnici jsme přijali. Koncem roku 2014 bylo zaměstnáno 7 pečovatelek na plný úvazek a jedna na poloviční úvazek.
Všechny naše pracovnice každoročně absolvují školení řidičů, odborné semináře, odborné stáže v různých zařízeních, supervize a další.

Složení klientů:
118

10

181

Pečovatelská služba v číslech:

Rok 2014 v bodech:

Celkový počet klientů v roce 2014 byl 299. Bylo provedeno
71 403 výkonů. V celkovém počtu je uvedeno také zapůjčení
jídlonosičů a zajištění stravy od dodavatele v počtu 31 283. Počet
fakultativních služeb vykonaných v roce 2014 se vyšplhal na
1 778, což je o 73 fakultativních služeb více než v roce 2013.
Pedikúr a manikúr bylo provedeno celkem 65.

• od dubna smlouva o poskytování služby v Ostravě-Plesné
• říjen – zakoupen automobil Dacia Logan MCV pro rozvoz obědů
• během roku – školení řidičů, odborné stáže, semináře

Graf počtu klientů dle jednotlivých obcí
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Malá statistika roku 2014

Věkové složení klientů

Počet klientů:
299
Počet pracovníků:
8 (7,5 úvazku)
Počet jednotlivých výkonů:
71 403
Počet výkonů hodinově: 5 302 hodin
Působnost: Hlučín, 17 obcí Hlučínska a přilehlých částí Ostravy

Klienti 27-64 let:
Klienti 65-80 let:
Klienti nad 80 let:
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Andrea Strachotová, DiS., vedoucí služby

Projekt pečovatelské služby „Ke klientům do terénu rychle, bezpečně a spolehlivě – automobil pro Charitní pečovatelskou
službu“ byl v roce 2014 podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Služba získala v roce 2014 díky spolupráci s Úřadem práce České republiky
– Krajskou pobočkou v Ostravě příspěvek v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“.
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Charitní asistenční služba (CHAS)
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Vedoucí služby: Andrea Strachotová, DiS.
Tel: 595 042 368, 603 502 753
E-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz
Asistenční službu zajišťovaly v roce 2014 celkem 4 asistentky. Dvě asistentky byly zaměstnány na celý úvazek, jedna na 0,8 úvazku
a jedna asistentka na 0,5 úvazku. Služba je zajišťována na základě písemné smlouvy uzavřené mezi klientem a Charitou Hlučín.
Při provádění služby může docházet k drobným časovým odchylkám, a to z důvodu terénní služby a nepředvídatelnosti aktuálního
zdravotního stavu klientů.
Osobní asistenci zajišťujeme především na Hlučínsku. V roce 2014 se jednalo o 9 měst a obcí. Mimo území Hlučínska jsme asistenční
službu poskytovali v Dobroslavicích a také v Ostravě-Plesné. Zde byla původně uzavřena smlouva o poskytování pečovatelské služby,
ale po zhodnocení aktuálních potřeb a požadavků klienta jsme se dohodli na službě asistenční. Bylo to nezbytné z důvodu časové
náročnosti vykonávaných služeb.
Naše asistentky každoročně absolvují školení řidičů, semináře, odborné stáže a supervize. Zdokonalují se tak v teoretické i praktické
oblasti, aby služba, kterou poskytují, odpovídala náročným standardům kvality a zároveň v ní zůstala přítomna lidskost a úcta k člověku.

Rok 2014 v bodech:

Statistika roku 2014

• v červnu zakoupen automobil Škoda Citigo
• v březnu nastoupila po mateřské dovolené asistentka na 0,8
úvazku
• od června poskytování služeb v Ostravě-Plesné

Počet klientů
23
Počet pracovníků 4 (2 celé úvazky, 0,8 úvazku a 0,5 úvazku)
Počet výkonů hodinově
4 509 hodin
Počet automobilů služby
2

Graf počtu klientů dle jednotlivých obcí
13
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Andrea Strachotová, DiS., vedoucí služby
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Koordinátorka půjčovny: Bc. Andrea Kostelníková
Tel: 595 043 275, 731 354 877
E-mail: andrea.kostelnikova@charitahlucin.cz
I v roce 2014 byla půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek hojně využívanou službou. Zájem o zapůjčení pomůcek roste
téměř nepřetržitě a hlavně v určitých ročních obdobích. Nejvíce vytížené jsou jarní měsíce, kdy vysvitne sluníčko a s příchozím létem se
klienti těší ven a ve velkém u nás v půjčovně „mizí“ hlavně invalidní vozíky a chodítka, ať už pojízdná či pevná. Ovšem vloni byly také
dost vytíženy zimní měsíce, kdy v půjčovně nezůstalo kupříkladu ani jedno elektrické polohovací lůžko.
Pokud nastane takováto situace, kdy nemáme k zapůjčení žádnou z pomůcek, kterou zrovna klient potřebuje, snažíme se pro něj
hledat náhradní řešení v podobě podání informací a kontaktů na jiné půjčovny. Také si každého klienta zařadíme do pořadníku a až
se pomůcka, o kterou měl klient zájem, opět vrátí, tak jej neprodleně kontaktujeme a informujeme o tom, že pomůcka je již dostupná.
Někdy má klient štěstí a pomůcka je volná k zapůjčení třeba hned na druhý den, ale někdy to trvá i pár týdnů či měsíců. Je to dáno
tím, že každý, kdo si u nás nějakou pomůcku půjčí, ji má k dispozici po dobu, kterou nezbytně potřebuje, a ta je u každého klienta
individuální. Poté, co si klient vybere pomůcku, kterou potřebuje, sepíše se s ním „Smlouva o zapůjčení kompenzační pomůcky“.
Ta je sepsaná na dobu půl roku s tím, že je možno pomůcku vrátit i dříve anebo automaticky smlouvu prodloužit na dobu, kterou
klient potřebuje. Před sepsáním smlouvy je samozřejmě každý obeznámen s podmínkami zapůjčení. Mezi časté dotazy našich klientů
patří také otázka, zda potřebují k zapůjčení doporučení lékaře. Toto není třeba. Máme však klienty, kteří mají prostřednictvím lékaře
zažádáno o pomůcku u zdravotní pojišťovny a než se vše vyřídí, tak po tuto „čekací“ dobu využijí naši půjčovnu.
Pokud by klient potřeboval dovoz pomůcky, jsme schopni mu dovoz poskytnout a např. u elektrického polohovacího lůžka zajistit také
montáž a celkovou kompletaci i zaučení klienta. Někdy klienti potřebují přivézt třeba jen toaletní křeslo či pojízdné chodítko, protože žijí
sami a nemají nikoho, kdo by jim pomůcku dopravil. Dovoz zajišťujeme podle platného ceníku.
Nejžádanějšími pomůckami, které jsou neustále v oběhu, jsou elektrická nemocniční lůžka a hned za nimi invalidní vozíky, toaletní
křesla, ať už pojízdná či pevná, a dále také pojízdná i pevná chodítka.
Dále máme v naší půjčovně v nabídce také vysoká chodítka, jídelní stolky a ostatní jednoduché pomůcky, jako například nástavce na
wc, sedačky do vany, jídelní podnosy, aj.
Ze zdravotnických pomůcek nabízíme k zapůjčení např. bioptronové lampy, elektrické odsávačky hlenů, antidekubitní matrace
s kompresorem anebo také koncentrátor kyslíku. K dispozici máme také resuscitační loutky. Veškeré informace o půjčovně spolu
s přehledem druhů pomůcek a jejich cen máme také uvedeny na našich webových stránkách.
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V roce 2014 byla z dotace Moravskoslezského kraje zakoupena pro Charitní ošetřovatelskou službu dvě elektrická polohovací
nemocniční lůžka s příslušenstvím a pro Charitní pečovatelskou službu bylo zakoupeno jedno lůžko z Tříkrálové sbírky. Dále jsme
pořídili 3 toaletní křesla z dotace obce Vřesina.

Malá statistika za rok 2014
Počet půjčených pomůcek:
Počet pracovníků:
Počet elektrických lůžek v půjčovně:
Počet invalidních vozíků:
Počet toaletních křesel:
Počet jídelních stolků:
Počet chodítek:
Ostatní (biolampa, odsávačka, koncentrátor kyslíku)

221
1
18
31
20
5
23
7
Bc. Andrea Kostelníková, koordinátorka půjčovny
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Charitní domov sv. Mikuláše (DSVM)
Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
Vedoucí domova: Irena Prchalová
Tel: 595 020 550, 603 501 993
E-mail: irena.prchalova@charitahlucin.cz
Charitní domov sv. Mikuláše – domov pro seniory (dále jen DSVM) sídlí v centru obce Ludgeřovice, a tato jeho poloha je výhodná
(nejen) v dostupnosti rodinám, aby hojně navštěvovali své blízké, ale také svou napojeností na další služby v obci i přilehlém okolí.
DSVM podporuje spolupráci s rodinou klienta a jsme rádi, když klient zůstává součástí rodiny, ze které přichází do DSVM. Naše zařízení
nechce a ani nemůže suplovat roli rodiny, která je důležitou součástí života každého člověka. Každý člověk odněkud vyšel a někam jde,
ale rodina by měla tvořit základní kámen, na kterém svůj život stavíme.
DSVM otevřel své brány klientům a jejich rodinám v září 2001. Je součástí Charity Hlučín, která je na Hlučínsku největším poskytovatelem
sociálních služeb. DSVM usiluje o to, aby v něm nalezli svůj nový domov senioři, kteří již nemohou zůstat ve svém domácím prostředí.
Mohou zde prožít své stáří obklopeni laskavou péčí zajišťující jejich potřeby, ale zároveň stáří svobodné a aktivní, prožívané v úzkém
kontaktu s rodinou i vrstevníky.
Naším mottem je: DOMOV JE MÍSTO, KDE VÁS MAJÍ RÁDI A DĚLAJÍ VŠECHNO PRO TO, ABYSTE BYLI SPOKOJENI.
DSVM poskytuje registrovanou pobytovou službu pro 30 klientů. V roce 2014 se nám podařilo změnit věkovou hranici pro přijetí. Na podzim
roku 2014 jsme podali návrh na Moravskoslezský krajský úřad, aby se věková hranice snížila na 60 let. Moravskoslezský krajský úřad nám
vyšel vstříc, a proto můžeme své služby nabídnout i lidem, kteří jsou mladší 65 let, a to až do hranice 60 let. Tento podnět vyvstal hlavně
od rodin a samotných seniorů, kteří si chtěli podat žádost do DSVM, ale někteří byli právě v rozmezí 60 – 64 let, což znamenalo, že jsme
tyto žádosti nemohli přijmout. Změnu pozitivně přijali především odmítnutí žadatelé, kteří na to většinou reagovali podáním nové žádosti.
K naši službě patří i paliativní péče a důstojné doprovázení umírajících klientů. V roce 2014 jsme se rozloučili s 10 klienty a nově jsme
mezi sebe přijali 11 nových klientů.

Na stránkách této výroční zprávy vás chceme seznámit i s dlouhodobými cíli DSVM:
• Vytvořit spokojený domov lidem, kteří již nemohou či nechtějí zůstat sami v domácím prostředí a hledají klidné bydlení v malém
společenství svých vrstevníků.
• Naplňovat individuální potřeby klientů tak, aby zůstali součástí přirozeného prostředí, kde léta žili, mohli žít běžným způsobem
a využívat místní instituce.
• Podporovat rozvoj soběstačnosti a samostatnosti individuálním přístupem, zlepšováním vybavenosti Domova moderními pomůckami
a poskytováním služeb podle skutečných potřeb klientů.
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•
•
•
•
•

Podporovat aktivity, zájmy a schopnosti jednotlivých klientů.
Umožnit klientům rozhodovat o záležitostech týkajících se jejich života v Domově.
Individuálně a citlivě doprovázet klienty, když se loučí se světem.
Spolupracovat s rodinami.
Informovat širokou veřejnost o činnostech v Domově a spolupracovat s veřejností.

Škála služeb, které svým klientům nabízíme, je velmi široká. Ať už se jedná o dopomoc při úkonech péče o vlastní osobu, přes odborné
podávání léků a další úkony, které smí provádět jen registrovaná zdravotní sestra, přes sociální a duchovní službu, společenské
a aktivizační činnosti, apod. Vždy se snažíme, aby se náš klient nejen cítil dobře, ale aby o něj bylo postaráno ze všech hledisek jeho
individuálních potřeb a byla zachována jeho důstojnost.
Každý den je jiný a přesto stejný. Jiný v tom, že každý jsme individuální, každý den se potýkáme s něčím novým, každý den je plný výzev.
Stejný v tom, že se snažíme vytvářet domov, abychom našim klientům zpestřili jejich podzim života a aby z tohoto světa mohli odejít
bez bolesti a důstojně.
Vedení DSVM i Charity Hlučín se snaží neustále zlepšovat pracovní prostředí pro své zaměstnance, a tím také vytvářet lepší prostředí
pro své klienty. V roce 2014 byla do DSVM zakoupena profesionální sušička prádla, myčka nádobí, několik elektricky polohovatelných
lůžek, noční stolky, jídelní stolky, invalidní vozík, do provozních místností byly doplněny police, regály, žaluzie, byl nainstalován kamerový
systém…
Také nesmíme zapomenout na vzdělávání pracovníků, které nejenže je povinné, a to v rámci zákona o sociálních službách, ale hlavní
aspekt dalšího vzdělávání je, aby pracovníci měli přesné a aktuální informace, které jim pomáhají v jejich činnostech, a tím se také
zajišťuje dobrá péče o naše klienty. V roce 2014, kromě individuálních kurzů všech zaměstnanců, byl uspořádán jeden kurz tzv. na míru
přímo v DSVM, který se zaměřoval na péči o výživu klientů v sociálních službách.
Na podzim 2014 došlo k jedné personální změně, kdy odešla pracovnice, která měla kumulovanou funkci – pracovník pro základní
výchovnou nepedagogickou činnost + zdravotní sestra a zástupce vedoucí. Místo této pracovnice byla přijata nová zdravotní sestra na
plný úvazek.
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Personální obsazení DSVM je následující:
Vedoucí DSVM, která je zároveň zdravotní sestrou a velkou měrou se podílí na aktivizaci klientů. Sociální pracovník DSVM je zároveň
zástupce vedoucí DSVM. Do hierarchie vedení DSVM patří v neposlední řadě i staniční sestra. Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují
3 zdravotní sestry, které jsou registrovány na Ministerstvu zdravotnictví ČR a mohou vykonávat své povolání bez odborného dohledu.
O fyzickou i psychickou pohodu se stará 15 pracovníků v sociálních službách, z toho 2 mají na starosti stravování klientů. Až do
podzimu 2014 měl DSVM na částečný úvazek i pracovníka pro základní výchovnou nepedagogickou činnost. O úklid DSVM se starají
2 uklízečky. Dále se na provozu DSVM částečným úvazkem podílejí správní zaměstnanci (ředitel, vedoucí technického úseku, údržbář,
účetní).

Na závěr trocha statistiky roku 2014:
Kapacita DSVM:
Zemřelí klienti:
Nově přijatí klienti:
Průměrný věk klientů:

30 klientů
10
11
85,2 roku

Počet klientů dle věkového rozhraní:
60 - 75 let:
76 - 85 let:
86 - 95 let:

3
11
16
Bc. Kamil Kupka, zástupce vedoucí domova

Služba získala v roce 2014 díky spolupráci s Úřadem práce České republiky – Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava
příspěvek v rámci projektu „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji“.
18

Život Domova sv. Mikuláše

Během roku 2014 jsme se opět snažili, aby byl náš Domov pro naše obyvatele útulným místem k životu. Společně jsme vytvářeli hezké
prostředí, hezké chvíle, budovali dobré vztahy, prohlubovali staré tradice.
Oblíbené byly každodenní ranní hodinky, které obsahovaly zprávy z domova i ze světa, společné procvičování ztuhlých kloubů a svalů,
procvičování paměti drobnými úkoly a hrami, či předčítání zajímavé literatury. Pořádali jsme společné kavárničky a narozeninové oslavy
jako v každé rodině a jednou týdně se konala v naší kapli mše sv.
Mimo to se konaly i mimořádné akce, které nás včleňují do života obce. Byla to např. vystoupení dětí z mateřské a základní školy,
návštěva pana starosty ke Dni matek nebo před Vánocemi, zahradní slavnost, grilování, oslavy svátků, posezení s vrabloveckým klubem
důchodců, návštěva kostela s varhanním minikoncertem, návštěva cukrárny nebo restaurace, výlet do ZOO, vánoční jarmark apod.
Byl to dobrý rok a zanechal nám příjemné vzpomínky. My v Domově se však snažíme žít hlavně přítomnými okamžiky a zároveň už
plánujeme nejbližší budoucnost.
Irena Prchalová, vedoucí domova
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Sociálně terapeutická dílna (STD)
Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
Vedoucí dílny: Mgr. Tereza Kupková
Tel: 595 053 929, 603 502 618
E-mail: tereza.kupkova@charitahlucin.cz
Letošní rok začal pro dílnu docela optimisticky – naši donátoři nám hned napoprvé přidělili dost peněz na to, abychom mohli s klidnou
duší fungovat, pracovat a tvořit. A vědomí, že jsme dostali dost peněz na to, abychom mohli dělat svou práci, bylo uklidňující nejen
pro nás pracovníky, ale také pro naše klienty, kterými jsou lidé s různými zdravotními i sociálními znevýhodněními (tělesné, duševní,
mentální i kombinované zdravotní postižení, ohrožení sociálním vyloučením apod.). Ti se totiž těší na každý den u nás, den, který stráví
v kolektivu lidí, kteří je přijímají takové jací jsou, den kdy jim někdo umožní být tím, kým jsou, den kdy mohou mít pocit, že i to málo, co
umí, je důležité.
Naše ambulantní sociální služba se snaží formou sociálně – pracovních činností zdokonalovat a dále rozvíjet sociální i pracovní návyky
nebo alespoň podpořit jejich stav a udržet jej co nejdéle. Individuálně stanovené aktivity pak vždy směřují k dalšímu osobnostnímu
rozvoji každého klienta.
V průběhu roku jsme toho zažili hodně. Díky penězům z Tříkrálové sbírky jsme mohli koupit nový hrnčířský kruh, ten starý už totiž
dosluhoval. Navštívil nás nevidomý pán se svým vodicím a asistenčním psem a povídal nám, jak je pro něj důležitý, s čím vším mu
pomáhá, co všechno zvládá a kolik stojí času a peněz, než se to takový šikovný pejsek všechno naučí. Se svými pejsky za námi přišla
také paní, která provádí canisterapii. Z její návštěvy byli všichni tak nadšení, že jsme se hned domluvili na další schůzce. A do třetice
všeho psího nás na podzim navštívili zástupci Městské policie Hlučín a Policie České republiky, kteří vyprávění o své práci doplnili velmi
názornými ukázkami práce policejních psovodů a jejich čtyřnohých parťáků.

20

Mezi dalšími „akcemi“, které stojí za zmínku, jsme podnikli miniexkurzi do Opavy, vzali jsme klienty do Hlučína na výstavu panenek
a na malý letní relax na Hlučínskou štěrkovnu, zkontrolovali jsme nově zrekonstruovanou Zoo Ostrava, a tak jako v minulém roce
jsme prozkoumávali i nejbližší okolí naší dílny. Při všech těchto „výletech“ jsme se také učili, nebo si opakovali zdvořilost k cestujícím
v hromadných dopravních prostředcích, pohyb ve městě i orientaci v prostoru i v provozu, což bohužel není vždy tak jednoduché.
V neposlední řadě jsme také testovali, jak jsou naši spoluobčané trpěliví a tolerantní k lidem s handicapem.
Ale nebylo to jen o zábavě. Prakticky celý rok jsme byli v jednom kole. Před Velikonocemi jsme se zúčastnili několika prodejních
výstavek, kde nás pomalu nenechali ani vybalit a už si vybírali, kupovali a hlavně chválili. Na konci léta jsme byli pozváni na obecní
slavnosti do Vřesiny u Hlučína a do Jistebníku, kde byla slavnost spojená také s „Mezinárodním festivalem dechovek“ a do podzimní
třetice jsme se v září zúčastnili X. ročníku Festivalu dřeva na Slezskoostravském hradě. No a pak už se tvořilo na předvánoční jarmarky
a výstavky. Aby toho nebylo málo, vyráběli jsme i propagační materiály pro naše pravidelné přispěvovatele - obec Ludgeřovice a MAS
Hlučínsko, kterým se takto revanšujeme, za jejich štědrost. Díky tomu byl podzim hlavně pracovní. Navíc se na nás začali obracet
organizátoři výstavek a jarmarků, kterých jsme se ještě nikdy nezúčastnili, a tak se k práci přidalo i veliké dobrodružství – jací jsou lidé
těchto nových míst, co se jim líbí?. Nakonec se nám jich nasbíralo tolik, že jsme další museli odmítat. Jsme nesmírně rádi, že se výrobky
našich klientů líbí. Je to pro ně veliká motivace, dál na sobě pracovat, hlavně proto, že vidí, že to má smysl.
A co napsat na závěr? Snad jen to, že doufáme, že i nadále nám klienti i jejich opatrovníci, a v neposlední řadě donátoři zachovají přízeň
a my budeme moci dělat tuto krásnou, i když někdy náročnou práci.

Malá statistika za rok 2014:
Počet klientů: 39 (31 žen a 8 mužů)
Počet zaměstnanců:
3
Denní kapacita:
12

Výčet největších akcí, kterých jsme se
v průběhu roku 2014 aktivně zúčastnili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (velikonoční i vánoční prodej)
ArcelorMittal (velikonoční prodej)
Hlučínský trakař solidarity, aneb Den sociálních služeb Hlučínska
Den obce Jistebník & Mezinárodní festival dechovek“
(prodejní výstavka)
Vřesina se baví (prodejní výstavka)
X. Festival dřeva na Slezskoostravském hradě (prodejní
výstavka)
Restaurace Neptun Dolní Benešov (prodejní výstavka)
Vyšší odborná škola sociální Ostrava (prodejní výstavka)
obce Ludgeřovice, Markvartovice, Strahovice, Jistebník, Hať
(vánoční i velikonoční prodej)
Vánoční jarmark v DSVM
Mgr. Tereza Kupková, vedoucí služby
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Bezplatné právní poradenství
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Tel: 595 043 275
E-mail: pravni.poradna@charitahlucin.cz
Ve spolupráci s advokátkou Mgr. Karin Blokešovou zprostředkováváme našim klientům bezplatné právní poradenství. Lidé se mohou
každý první pátek v měsíci poradit s odborníkem v oblastech občanského, pracovního, rodinného a trestního práva. Ročně navštíví
právní poradnu mnoho desítek klientů. Služba je samozřejmě anonymní, žádné údaje o klientech nejsou shromažďovány.

Sběr a distribuce šatstva a obuvi
– humanitární pomoc
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Tel: 595 043 275
E-mail: sekretariat@charitahlucin.cz
V roce 2014 jsme obnovili sběrnu šatstva, a to přímo v objektu našeho sídla v Hlučíně. Každý měsíc mohou lidé přinést obnošené, ale
čisté a použitelné oděvy i boty.
Šatstvo je vždy nejprve ve spolupráci s Charitou Hrabyně vytříděno. Nejpoužitelnější a nejkvalitnější části oblečení jsou ve spolupráci
s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hlučín použity jako pomoc pro lidi bez domova z Hlučína a okolí. Část dámského ošacení
je nabízena Azylovému domu sv. Eufrasie v Ludgeřovicích. Zbylé oděvy zůstávají Charitě Hrabyně pro další potřebné a pro její vlastní
aktivity.
Obnovení této činnosti se velmi osvědčilo. Každý měsíc lidé přinášejí desítky, ale někdy i více než stovku, igelitových pytlů, beden či
tašek s velmi kvalitními oděvy a botami i jiným materiálem.
Díky uvedenému sběru můžeme ročně podpořit desítky občanů Hlučínska, kteří se aktuálně nacházejí bez domova. Mimo oděvy a obuv
jsme distribuovali také desítky spacích pytlů a stanů.
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Tříkrálová sbírka
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám!“
Je již tradicí, že po vánočních svátcích a Novém roce každoročně zazní tato slova v celé zemi. Také v regionu Hlučínska a v okolních
obcích, které spadají do působnosti Charity Hlučín, vyšlo do ulic zhruba 289 tříkrálových kolednických skupinek.
Loni se uskutečnil již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky. V našem regionu probíhalo koledování během prvního lednového víkendu
a také tentokrát se povedlo našim milým koledníkům vykoledovat krásnou částku, a to 1 761 597 Kč. Z této sumy zůstalo Charitě
Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což představuje částku 1 145 038 Kč.

22 028 Kč

5 314 Kč

48 880 Kč

113 269 Kč
51 112 Kč

25 168 Kč

32 040 Kč

26 760 Kč

64 614 Kč

44 523 Kč

127 038 Kč

109 338 Kč

60 381 Kč

49 135 Kč

100 280 Kč

64 760 Kč

52 288 Kč

95 434 Kč

81 980 Kč

35 677 Kč

16 354 Kč

11 406 Kč

106 516 Kč

198 564 Kč

218 738 Kč

Výtěžek TKS 2014 dle jednotlivých obcí
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Celkem: 1 761 597 Kč
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Využití Tříkrálové sbírky v roce 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zhotovení druhé části projektu pro stavební povolení na rekonstrukci sídla pečovatelské, asistenční a ošetřovatelské služby
Úhrada správního poplatku za územní souhlas k projektu rekonstrukce
Nákup dvou automobilů pro naše terénní služby
Zakoupení hrnčířského kruhu pro sociálně terapeutickou dílnu
Zakoupení venkovní informační vývěsky na budovu sídla v Hlučíně
Zakoupení profesionální sušičky do Charitního domova sv. Mikuláše
Zakoupení myčky do Charitního domova sv. Mikuláše
Zakoupení čtyř kusů navigací a příslušenství do aut pro pečovatelskou službu
Částečná úhrada provozních nákladů pečovatelské služby, sociálně terapeutické dílny a domova pro seniory

Charita Hlučín ještě jednou děkuje všem, kteří se na Tříkrálové sbírce jakkoliv podíleli! Děkujeme také za štědré dary do tříkrálových
kasiček. Pomáháte nám pomáhat!
Bc. Andrea Kostelníková, koordinátorka sbírky
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Technický úsek
Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
Vedoucí: Vojtěch Matušinec
Tel: 595 020 565
E-mail: vojtech.matusinec@charitahlucin.cz
Technický úsek má na starost správu a údržbu
budov. Jedná se o budovu terénních služeb
a ředitelství Charity Hlučín na adrese U Bašty 275/3
a o budovu Charitního domova svatého Mikuláše
a Sociálně terapeutické dílny v Ludgeřovicích. Dále
technický úsek provádí údržbu vozového parku –
celkem 14 automobilů, komunikuje s jednotlivými
dodavatelskými a servisními firmami, připravuje
podklady ke smlouvám a navrhuje jejich změny.
Komunikuje a spolupracuje zejména s odborem
správy majetku MěÚ Hlučín, technickým úsekem Obce Ludgeřovice, se správcem počítačové sítě a dalšími smluvními partnery.
Vedoucí úseku je pracovníkem zodpovědným za oblast BOZP, požární ochrany a dodržování technických norem a nařízení v Charitě
Hlučín. Zajišťuje nákupy technického zařízení a vybavení včetně automobilů, mobilních telefonů, počítačového hardwaru, drogerie,
kancelářských potřeb, atd. Jedná s dodavateli energií, zajišťuje komunikaci s pojišťovnami v rámci minimalizace možných škod. Má na
starost nakládání s odpady – komunální a nebezpečný odpad, plynovou kotelnu, ČOV, výtah. Provádí také drobné opravy na střediscích
Charity Hlučín. V Charitním domově svatého Mikuláše má na starost úklid, který zajišťují jemu podřízené 2 uklízečky na hlavní pracovní
poměr a 1 uklízečka na dohodu o pracovní činnosti o víkendech. Je rovněž přímým nadřízeným pomocného pracovníka údržby budov
zaměstnaného na plný úvazek. Dále spolupracuje s pracovníkem na dohodu o provedení práce, který zajišťuje obsluhu plynové kotelny
o víkendech.

Provedení a zajištění prací za rok 2014 (výběr z činností)
Charitní domov svatého Mikuláše v Ludgeřovicích
• Realizace rozšíření kamerového systému;
• Zakoupení 5 ks elektrických polohovacích skládacích postelí včetně příslušenství;
• Zakoupení 5 ks jídelních stolků s výškově nastavitelnou jídelní deskou;
• Zakoupení 3 ks nočních stolků – oboustranných a uzamykatelných;
• Zakoupení 3 ks kovových regálů bezšroubových;

CHARITA HLUČÍN / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

25

• Zhotovení 2 ks skříněk policových na šanony;
• Zhotovení 1 ks šatní skříňka;
• Zakoupení invalidního vozíku;
• Zakoupení profesionální myčky a profesionální kondenzační
sušičky prádla;
• Zakoupení nového notebooku;
• Zakoupení 1 ks venkovního stolu a 4 ks venkovních laviček;
• Zhotovení skříně na léky a pevné police;
• Dodávka a montáž nových žaluzií ve vestibulu;
• Oprava prasklého přívodu teplé vody vč. úpravy stropů
a kompletní malování;
Charitní ošetřovatelská služba
• Zakoupení 2 ks elektrických pečovatelských skládacích lůžek
včetně příslušenství;
• Zakoupení vozidla Škoda Fabia;
Charitní pečovatelská služba
• Zakoupení 1 ks elektrické polohovací skládací postele včetně
příslušenství;
• Zakoupení nového osobního automobilu Dacia Logan MCV;
• Zakoupení nového osobního automobilu Škoda Citigo;
• Zakoupení Smart TV LED Samsung s interaktivní klávesnicí;
• Zakoupení 4 ks navigací Garmin do automobilů;

Poděkování firmám a organizacím:
MěÚ Hlučín, Obec Ludgeřovice, AMBRA – Trade, s. r. o., Sezame,
ACA Autocentrála Hlučín, Automotoland CZ, s. r. o. Hlučín, AF
Centrum, ZPT Vigantice, Prisima, Boček – hasičské služby,
Marius Pedersen, Miele, Josef Blokeš – revize elektro, elektro
práce Gajdečka, firma ARBO, SPEDOS, výtahy OTIS, MSK Ostrava,
Core Trade, s. r. o., žaluzie Hudec, GASS-EKO, s. r. o., KAVAMAT,
Telefónica O2 Czech Republic,a.s., Antény Jiří Schenk, Pneu
OK, s. r. o., Kubinová + partneři, s. r. o., Jiří Janoš MALNAT
Vojtěch Matušinec, vedoucí

Středisko Správa
• Zakoupení nového notebooku;
• Zakoupení 2 ks nových počítačů a 2 ks monitorů LCD;
• Zpracovávání stavební dokumentace pro rekonstrukci objektu
U Bašty 275/3;
Sociálně terapeutická dílna
• Realizace rozšíření topení – šatna zaměstnanců vč. úpravy
sádrokartonu a malování;
• Zhotovení 1 ks šatní skříně;

26

Ekonomická část

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12. 2014 (v celých tisících Kč)
AKTIVA (v tis. Kč)
Dlouhodobý majetek celkem
Umělecká díla, předměty a sbírky
Stavby

24
22 016

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

3 476

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1 201

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

187

Oprávky ke stavbám

-9 603

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

-1 829

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

-1 201

Krátkodobý majetek celkem
Materiál na skladě
Výrobky

5 252
51
10

Odběratelé

567

Poskytnuté provozní zálohy

369

Pohledávky za zaměstnanci

29

Ostatní daně a poplatky
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

5
38

Dohadné účty aktivní

211

Pokladna

105

Účty v bankách
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Aktiva celkem

28

14 537

3 486
33
348
19 789

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Účet výsledku hospodaření
Cizí zdroje celkem

17 744
17 807
-63
2 045

Ostatní dlouhodobé závazky

222

Dodavatelé

197

Zaměstnanci

817

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdravot. pojištění

465

Ostatní přímé daně
Jiné závazky

88
51

Dohadné účty pasivní

203

Výdaje příštích období

2

Výnosy příštích období
PASIVA CELKEM

19 789
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Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2014 (v celých tisících Kč)
NÁKLADY
Spotřebované nákupy celkem
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Služby celkem
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

1 619
499
541
3 403
629
4
2
2 768

Osobní náklady celkem

14 444

Mzdové náklady

10 488

Zákonné sociální pojištění

3 523

Zákonné sociální náklady

433

Daně a poplatky celkem
Ostatní daně a poplatky
Ostatní náklady celkem
Úroky
Jiné ostatní náklady
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Náklady celkem

30

2 659

20
20
115
20
95
1 094
1 094
21 735

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem
Změna stavu zásob výrobků
Ostatní výnosy celkem
Úroky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Přijaté příspěvky celkem
Přijaté příspěvky (dary)

14 508
121
14 387
-1
-1
196
5
9
182
14
14
739
739

Provozní dotace celkem

6 216

Provozní dotace

6 216

Výnosy celkem

21 672

Výsledek hospodaření před zdaněním

-63

Výsledek hospodaření po zdanění

-63
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Stav a pohyb majetku
Dlouhodobý majetek (DM)
Dlouhodobý majetek
021 – Stavby

Stav k 1.1. 2014

Přírůstky

22 282 705,27

Úbytky

Stav k 31.12. 2014

266 400,00

22 016 305,27

022 – Samost. mov. věci

3 060 802,50

685 996,20

271 150,00

3 475 648,70

028 – DDHM

1 346 102,40

0,00

145 077,50

1 201 024,90

0,00

266 400,00

0,00

266 400,00

24 000,00

0,00

0,00

24 000,00

26 713 610,17

952 396,20

682 627,50

26 983 378,87

031 – Pozemky
032 – Umělecká díla
DM celkem

Dotace
Na charitativní činnost v r. 2014 byly Charitě Hlučín poskytnuty tyto provozní dotace (uvedeno v celých tisících Kč):
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Moravskoslezský kraj

4 243
23

Město Hlučín

780

Obec Ludgeřovice
Ostatní obce
Provozní dotace Úřadu práce

570
321
279

Poskytnuté provozní dotace činily v roce 2014 celkem 6 216 tis. Kč.
Finanční prostředky dotací byly beze zbytku využity k určeným účelům a v dohodnutých termínech byly vyúčtovány poskytovatelům.

Fondy
Charita Hlučín v souladu s příslušnými právními a vnitřními předpisy žádné fondy netvoří.
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Organizační schéma Charity Hlučín

ředitel

charitní rada

zástupce ředitele

ekonomický úsek
(finanční účetní +
mzdová účetní)

vedoucí DSVM

vrchní sestra
CHOS

vedoucí CHPS

vedoucí CHAS

vedoucí STD

zástupce
vedoucího

zdravotní sestry

sociální pracovník

sociální pracovník

sociální pracovník

uklízečky

pracovníci
v sociálních
službách
(pečovatelky)

pracovníci
v sociálních
službách (osobní
asistenti)

pracovníci
v sociálních
službách

pomocný
pracovník údržby
budov

staniční sestra

vedoucí
technického úseku

administrativní
pracovník +
koordinátor půjčovny
pomůcek

sociální pracovník

pracovník pro
základní výchovnou
nepedagogickou
činnost

střední
zdravotnický
personál –
zdravotní sestry

pracovníci
v sociálních
službách

provozní pracovník
stravovacího
provozu

Vysvětlivky:
DSVM – Domov sv. Mikuláše
CHOS – Charitní ošetřovatelská služba
CHPS – Charitní pečovatelská služba
CHAS – Charitní asistenční služba
STD – Sociálně terapeutická dílna
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Zpráva auditora
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Děkujeme partnerům, dárcům
a spolupracovníkům

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Moravskoslezský kraj
Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Ostravě,
kontaktní pracoviště Ostrava, Opava a Hlučín
Město Hlučín, Obec Ludgeřovice, Obec Bělá, Obec Bohuslavice,
Obec Bolatice, Obec Darkovice, Obec Děhylov, Obec Dobroslavice,
Město Dolní Benešov, Obec Hať, Obec Háj ve Slezsku, Obec
Chuchelná, Obec Jistebník, Obec Kobeřice, Obec Kozmice,
Město Kravaře, Obec Markvartovice, Městský obvod OstravaHošťálkovice, Městský obvod Ostrava-Lhotka, Městský obvod
Ostrava-Petřkovice, Městský obvod Ostrava-Plesná, Obec Píšť,
Obec Rohov, Obec Sudice, Obec Strahovice, Obec Šilheřovice,
Obec Štěpánkovice, Obec Třebom, Obec Vřesina, Obec Závada.
ACA Autocentrála Hlučín, AF Centrum, s. r. o., AMBRA - Group, s. r. o.,
ArcelorMittal Ostrava a.s, Arnošt Boček - ARBO, Asociace Trigon,
AUTOMOTOLAND CZ, s. r. o., Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR, A-Z COM, Barevný svět Ostrava, Boček - Hasičské služby,
Biskupství ostravsko-opavské, BUVi Promotion, s. r. o., CINEservis, s. r. o., Církevní školka Ludgeřovice, Core Trade, s. r. o.,
Česká spořitelna, a. s., DAMAN, spol, s. r. o., DICONA, a. s.,
Diecézní charita ostravsko-opavská, Domov sv. Zdislavy, Dům
sv. Eufrasie, Fontána Hlučín, Gass-Eko, Charita Hrabyně, Charita
Odry, Charita Studénka, Informační centrum a muzeum Hlučínska,
Jiří Janoš - MALNAT, JKV Test, s. r. o., KAVAMAT, Klub důchodců
Hlučín, Klub důchodců Ludgeřovice, Klub důchodců Vrablovec,
Krnovská škrobárna, spol. s r. o., Kubinová + partneři, s. r. o.,

Le Pharmacy, s. r. o., EVAVIT, s. r. o. - Lékárna U Vítka, Lékárna
U Hradeb, Lékárna U sv. Mikuláše Ludgeřovice, Lékárna U Zlaté
koruny, Lékárna U Mistra Konráda, Marie Pekárková – lékárna
Petřkovice, Marius Pedersen, MAS Hlučínsko, Meyra ČR, s. r. o.,
Městská policie Hlučín, Moravskoslezský audit, s. r. o., Nadace
ČEZ, Občanské sdružení Nová šance, Ostravská univerzita
v Ostravě, Slezská univerzita Opava, Pekárna Azpek, Prisima
spol., s. r. o., Pohostinství U Kostela Ludgeřovice, Promedica
Praha group, a. s., Restaurace Monika, Římskokatolická farnost
Ostrava-Třebovice, Římskokatolická farnost Ludgeřovice,
Římskokatolická farnost Šilheřovice, Římskokatolická farnost
Hlučín, Římskokatolická farnost Hať, Římskokatolická farnost
Kravaře, Římskokatolická farnost Dolní Benešov, STOKLASA
Textilní galanterie, Středisko vzdělávání, s. r. o., Školní jídelna
Ludgeřovice, TS Hlučín, s. r. o., UNTRACO, v. o. s., Vyšší odborná
škola sociální Ostrava, Výtahy OTIS, a. s., ZPT Vigantice, Výbor
dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Zoologická zahrada Ostrava,
Žaluzie Hudec a mnoho dalších.
Bartusek Ondřej, MUDr. Bartusková Marie, MUDr. Bělan Petr,
MUDr. Bizoň Jiří, Ing. Brtva Jiří, Brtvová Eva, Blokeš Josef, Mgr.
Černá Martina, členové komunitního plánování Hlučínska, MUDr.
Dumbrovská Lenka, Floriánová Hildegarda, Fojtíková Jana, Godi
Alan, MUDr. Horkel Pavel, Jačanin Michal, MUDr. Kačmářová,
Kahánek Václav, Ing. Kalvarová Jana, Ph.D., MUDr. Kazdová
Jaromíra, P. Mgr. Koloničný Václav, koordinátoři a koledníci
Tříkrálové sbírky, MUDr. Kubatá Markéta, Ing. Kotula Pavel,
Kubenka Jaroslav, MUDr. Kubina Daniel, MUDr. Kubinová
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Anna, Ing. Kubinová Helena, P. Mgr. Kuchař Pavel, PhD., Mgr.
Kučatý Jiří, Kučera Jindřich, Kuklová, MUDr. Kulaviak Ladislav,
Mgr. Kulčárová Karin, MUDr. Lebeda Jiří, Loskot Jaroslav, Mgr.

Eva, MUDr. Sobotka Jindřich, Solvar Martin, PharmDr. Sommer
Vít, JUDr. Staničková Hana, MUDr. Stašková Zdeňka, MUDr.
Škutová Viktorie, Ing. Šoferová Krista, P. Mgr. Šmíd Martin, MUDr.

Malásková Jana, P. Mgr. Mazur Jan, Ing. Melecký Martin, MUDr.
Michalská Miroslava, MUDr. Murcková Lenka, MUDr. Němcová
Dáša, MUDr. Němec Jan, Mons. Novák Bohuslav, MUDr. Novosad
Libor, Obrusníková Lýdie, MUDr. Ondrušová Claudia, MUDr. Pásek
Karel, Ing. Petermannová Lenka, MUDr. Pchálek Jáchym, MUDr.
Pokludová Krista, MUDr. Pudich Erich, MUDr. Pudichová Jana, p.
Ranoš, René Mobius, MUDr. Řehořová Dagmar, MUDr. Řehová

Štaier Lumír, MUDr. Švajgrová Věra, MUDr. Tvrdý Alfréd a mnoho
dalších, které zde nejmenujeme.
Rádi vyjadřujeme své díky také všem, kteří se v rámci Postní
almužny rozhodli darovat svou postní kasičku a její obsah Charitě
Hlučín.
Stejně si vážíme i každé nefinanční pomoci a podpory.

Přehled kontaktů na všechna střediska
Charita Hlučín

Charitní domov sv. Mikuláše – domov pro seniory

U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
ředitel: Mgr. et Bc. Lukáš Volný
Tel: 595 043 275
zástupce ředitele: Vojtěch Matušinec
Tel: 595 020 565
E-mail: sekretariat@charitahlucin.cz
www.charitahlucin.cz

Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
Vedoucí domova: Irena Prchalová
Tel: 595 020 550, 603 501 993
E-mail: irena.prchalova@charitahlucin.cz

Charitní ošetřovatelská služba
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Vedoucí ošetřovatelské služby: Anna Postulková
Tel: 595 042 368, 603 502 779
E-mail: vrchni.sestra@charitahlucin.cz

Charitní pečovatelská a asistenční služba
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Vedoucí služeb: Andrea Strachotová, DiS.
Tel: 595 042 368, 603 502 753
E-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz

Sociálně terapeutická dílna
Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
Vedoucí dílny: Mgr. Tereza Kupková
Tel: 595 053 929, 603 502 618
E-mail: tereza.kasinska@charitahlucin.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Koordinátorka půjčovny: Bc. Andrea Kostelníková
Tel: 595 043 275, 731 354 877
E-mail: andrea.kostelnikova@charitahlucin.cz
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