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Úvodní slovo ředitele

Vážení přátelé, držíte v  rukou výroční zprávu Charity Hlučín za rok 2015. Následující stránky jsou 
skromným pokusem představit naši činnost za minulý rok. Skromným zejména proto, že popsat na 
několika stranách plasticitu a různorodost práce s lidmi, která je naší hlavní náplní, naráží na přirozené 
limity. Musíme se tak omezit na stručné popisy, statistiky, čísla, grafy a  další běžné nástroje. Co 
zprostředkovat nedokážeme, to je osobní zkušenost klientů s  našimi službami, s  námi, jednotlivými 
pracovníky Charity. Přitom právě hodnocení klientů a jejich rodinných příslušníků je pro nás klíčové. 
Přiznejme si, že málokdo bude výroční zprávu koncipovat tak, aby z ní nevyšel jako „vítěz“. Ale přesto 
se pokoušíme podat vám obraz o  nás poctivě, protože to, jak organizace vnímá samu sebe, do jisté 
míry ovlivňuje i  to, jak se bude vyvíjet v budoucnosti. S odstupem několika málo měsíců vám tedy 
předkládáme naši výroční zprávu. Svým způsobem jakýsi vlastní autoportrét vykreslený na základě 
objektivních skutečností.

Kolegyně a kolegové, kteří připravili zprávy ze svých středisek, a za která mají odpovědnost, do nich také, 
byť možná nevědomě, částečně otiskli sami sebe. Mým úkolem je tedy pokusit se shrnout loňský rok 
Charity Hlučín v jeho celistvosti. Neotevřeli jsme žádnou novou službu, ale podle naší filosofie jsme se 
snažili, abychom činnosti, které konáme, konali zase o něco lépe. Modernizovali jsme materiální vybavení, 
nastavovali nové procesy a  také jsme bojovali s  všudypřítomnou byrokracií. Její neustálé navyšování už 
pomalu přesahuje míru únosnosti a zbytečně vyčerpává finanční i lidský potenciál, který máme k dispozici.

Tradičním začátkem roku byla Tříkrálová sbírka, která i  tentokrát překonávala své vlastní hranice. 
Tato akce je úspěšná napříč celou republikou, ale na Hlučínsku se dá hovořit o skutečně mimořádném 
postavení. Již osvědčené, byť doplňkové, služby právní poradny a sběru šatstva prokázaly i v roce 2015 
svou životaschopnost a svým způsobem nenahraditelnost. Zástupci Charity Hlučín se však nesoustředili 
jen na práci ve svých střediscích, ale účastnili se celé řady odborných i společenských akcí pořádaných 
jinými subjekty. Za všechny můžeme zmínit Veřejné fórum v Hlučíně, Diecézní pouť charit, Den zdraví 
a Hlučínský trakař solidarity nebo třeba Kluby klubům a Miss seniorka Hlučínska. Aktivní jsme byli také 
v Místní akční skupině Hlučínsko, v komunitním plánování měst Hlučín a Kravaře a v mnoha dalších 
pracovních skupinách, organizacích či projektech. Také výsledek hospodaření skončil dle plánu, i když 
ekonomická zázemí sociálních služeb v neziskových organizacích se stále nedají srovnat s možnostmi 
příspěvkových organizací nebo s podmínkami v jiných oborech.

Závěrem mohu shrnout, že při pomyslném porovnávání zisků a ztrát za uplynulý rok jsem nabyl pevného 
přesvědčení, že naše bilance je pozitivní. Velmi důležité je pro mě vědomí, že jsme se v dané situaci snažili 
udělat vždy maximum toho, co bylo v našich silách a možnostech. Poslední řádky nemohu nevěnovat 
všem svým kolegyním a kolegům. Bez nich by nebyla Charita Hlučín tím, čím je dnes, tedy organizací 
moderní a přitom stále hluboce lidskou Děkuji za všechnu jejich práci, kterou věnují našim klientům. 
Děkuji také všem, kteří s  námi v  uplynulém období spolupracovali, velmi si toho vážím. Poslední 
poděkování pak směřuji k tomu, který jednou bude tím posledním auditorem výsledků našeho snažení.

 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
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.
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)

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

Supervizor
Mgr. Jana Malásková

Počet zaměstnanců v roce 2015
Zaměstnanci v  pracovním poměru: 59 (konečný stav k  31.  12.  2015: 52 + 4 na mateřské dovolené 
+ 1 uvolněný člen zastupitelstva obce).
Dohody o provedení práce: 19, dohody o pracovní činnosti: 1

Počet klientů, kteří v roce 2015 alespoň jednou využili některou ze služeb: přes 1 300 osob
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Přehled jednotlivých 
středisek a projektů

Terénní služby
 䘽 Charitní ošetřovatelská služba v rodinách (CHOS)
 䘽 Charitní pečovatelská služba v rodinách (CHPS)
 䘽 Charitní asistenční služba (CHAS)

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

Ambulantní služby
 䘽 Sociálně terapeutická dílna (STD)

Doplňkové služby a projekty
 䘽 Půjčovna kompenzačních pomůcek
 䘽 Zprostředkování bezplatného právního poradenství
 䘽 Tříkrálová sbírka 2015 (TKS)
 䘽 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:

 䘽 Předsednictví v Sociální komisi města Hlučín
 䘽 Členství v Řídící skupině Komunitního plánování sociálních služeb Hlučínska
 䘽 Členství v  pracovní skupině Senioři a  občané se zdravotním postižením Komunitního plánování 

sociálních služeb Hlučínska
 䘽 Členství v pracovní skupině Osoby ohrožené sociální exkluzí a prevence kriminality Komunitního 

plánování sociálních služeb Hlučínska
 䘽 Členství v pracovní skupině Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Komunitního plánování 

sociálních služeb v Kravařích
 䘽 Členství v Místní akční skupině Hlučínsko
 䘽 Členství v Programovém výboru a místopředsednictví v Místní akční skupině Hlučínsko
 䘽 Členství v Řídící skupině Strategického plánování města Hlučín
 䘽 Členství v  Pracovní skupině pro rozvoj lidských zdrojů a  správu města Strategického plánování 

města Hlučín
 䘽 Členství v Místní agendě 21 a v projektu Zdravé město v Hlučíně
 䘽 Členství v Krizovém štábu ORP Hlučín (externí spolupráce)
 䘽 Členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR
 䘽 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

Máme za sebou opět jeden rok. Uběhl snad rychleji než ten 
předešlý, ale čas je veličina konstantní a ač se nám zdá rok krátký, 
má 365  dní a  8 760  hodin. Nastal opět čas bilancování. Pro 
charitní ošetřovatelskou službu rok 2015 nezačal vůbec dobře, 
bez jednoho auta a bez dvou pracovnic v pracovní neschopnosti.
Pro ty, kdo se setkávají s  činností ošetřovatelské služby 
Charity Hlučín poprvé, malá informace. CHOS je registrována 
na Krajském úřadě jako nestátní zdravotnické zařízení. 
Ošetřovatelská péče (konkrétní ošetřovatelské výkony) je 
indikována lékařem a hrazena zdravotními pojišťovnami. V naší 
CHOS pracuje 9 registrovaných všeobecných sester.

Rok 2015 byl ve znamení velkého počtu pacientů a  menšího počtu pracovníku. Celkem jsme 
zaznamenali 358 dní pracovní neschopnosti. To znamená prakticky celý rok bez jedné pracovnice. 
Pacientů bylo ovšem o 40 více než v roce předešlém a také ošetřovacích návštěv jsme vykonali 1 657 
více. Díky kvalitnímu kolektivu CHOS jsme nakonec všechno zvládly. Všem pracovnicím patří velké 
poděkování.
První tři měsíce roku jsme se musely spokojit se zapůjčeným automobilem, protože jeden z našich vozů 
byl po havárii určen k  likvidaci. Až po vyřízení všech formalit nám byla k  trvalému užívání předána 
Škoda Citigo. Vozový park CHOS se tak opět stabilizoval, ale personální zabezpečení služby bylo až 
dokonce roku náročné. Loňský rok si zkrátka vybral absence za všechny roky minulé, kdy se nám nemoci 
vyhýbaly.

Cílem i předsevzetím pro minulý rok pro nás bylo opět poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči, ale 
zároveň si osvojit nové ošetřovatelské postupy, seznámit se s novými prostředky hojení. Jako ve všech 
oborech medicíny tak i v ošetřovatelství platí, že to, co bylo dobré včera, neplatí už dnes. Navíc jsou 
do naší péče předávání pacienti z  různých nemocnic kraje a  každá má své specifické ošetřovatelské 
postupy. Našeho cíle jsme dosáhly účastí na vzdělávacích akcích zaměřených na toto téma, samostudiem, 
četbou odborných časopisů, vyhledáváním informací na internetu. Dnes je možno říci, že sestry CHOS 
nepřekvapí u pacientů, žádná nová ordinace lékaře.

Jedním z úspěchu loňského roku bylo i podepsání smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb 
s Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky. Po několika letech marných žádostí z naší strany 
a  odmítání ze strany pojišťovny byla v  srpnu smlouva podepsána. Tím se počet našich smluvních 
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pojišťoven zvýšil na šest. Chybí jen Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, ale z  této pojišťovny jsme za 
celou dobu její existence žádného pacienta neměli.
Jeden rok skončil, nedá se říci, že byl špatný nebo dobrý. Každý rok přinese něco dobrého i něco zlého. 
Vždy na začátku toho nového nezbývá než čekat, co nám přinese.

Rok 2015 ve zkratce:
 䘽 leden byl pro nás poměrně kritickým měsícem – dvě pracovní neschopnosti a špatná sjízdnost silnic 

způsobily extrémní množství vynucených přesčasových hodin
 䘽 v březnu se sestry zúčastnily mezinárodní konference paliativní a hospicové péče
 䘽 v dubnu byl službě přidělen do trvalého užívání nový automobil Škoda Citigo
 䘽 v červnu se všechny pracovnice zúčastnily školení řidičů
 䘽 v srpnu se nám po několikaletém čekání a mnoha urgencích podařilo podepsat smlouvu s Vojenskou 

zdravotní pojišťovnou
 䘽 v říjnu jsme se zúčastnili XIX. Gerontologických dní v Ostravě
 䘽 v  listopadu jsme se zúčastnili celostátní konference zdravotnické péče Charity Česká republika 

a odborného kurzu o možnostech zajištění periferního žilního vstupu v ambulantní péči
 䘽 v prosinci se uskutečnilo společné předvánoční setkání všech pracovnic služby

Malá statistika roku 2015
Počet klientů celkem 632
Nejstarší klient 95 let
Nejmladší klient 54 let
Počet jednorázově ošetřených klientů 341
Počet klientů v hospicové péči 22
Počet návštěv 17 777
Nově zavedená péče 326
Ukončená péče 371
Nejčastější úkony:
Převaz 14 971
Injekční aplikace 3 177
Odběr 1 333
Působnost služby  Bohuslavice, Bolatice, Bělá, Chuchelná, Darkovice, Dobroslavice, 

Dolní Benešov, Děhylov, Háj ve Slezsku, Hať, Hlučín, Ostrava-
Hošťálkovice, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Ostrava-Lhotka, 
Ludgeřovice, Markvartovice, Ostrava-Petřkovice, Píšť, Rohov, 
Strahovice, Sudice, Vřesina, Závada, Šilheřovice, Štěpánkovice

 Anna Postulková, vrchní sestra
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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 je terénní sociální 
službou registrovanou u  Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. Poskytuje se na základě 
žádosti klienta, rodiny, sociálního pracovníka 
úřadu, lékaře atd. Ovšem zahájení služby vždy 
závisí na souhlasu klienta. Ten rozhoduje, zda 
službu využije, či nikoli.
Klientovi jsou předem poskytnuty veškeré 
informace týkající se průběhu služby, včetně 
ceníku výkonů. Službu je nutno naplánovat, 
proběhne sociální šetření, při kterém se zjišťují 

potřeby klienta. Zároveň jsou mu sděleny možnosti a kapacita naší služby. Pokud se obě strany shodnou, 
sepíše se smlouva o poskytování služby.

V  roce 2015 se podařilo díky aktivitě jedné z  našich pracovnic získat 
z  nadace ČEZ finanční prostředky na elektrokolo. V  srpnu bylo kolo 
zakoupeno. Pracovnice začaly okamžitě tuto novinku využívat. Zejména 
v období parného léta to byla příjemná změna. Elektrokolo se v provozu 
velmi osvědčilo. S  jeho pomocí se pracovnice ke klientům dopravily 
v městském prostředí mnohdy rychleji než autem.
V  srpnu jsme zakoupili díky dotaci z  Moravskoslezského kraje i  nový 
automobil Škoda Citigo. Momentálně tak máme v  pečovatelské službě 
k  dispozici celkem pět osobních automobilů. Vzhledem k  působnosti 
v sedmnácti obcích je takový vozový park nezbytný.

Kvalitní vozový park je nezbytný, neboť zajišťujeme pečovatelskými službami oblast Hlučínska a také 
přilehlých částí Ostravy. V roce 2015 to bylo celkem sedmnáct měst a obcí. Pečovatelek na plný úvazek 
jsme měli sedm a jedna pracovnice byla zaměstnána na poloviční úvazek. Pečovatelky Charity Hlučín 
každoročně absolvují školení řidičů, kurzy, semináře, odborné stáže a supervizi.

Příběh
Vzhledem k nedostatku míst v pobytových zařízeních a demografickému vývoji je pečovatelská služba 
v systému sociálních služeb nenahraditelná. Má však také obrovský význam pro jednotlivé klienty, jak 
dosvědčuje krátký příběh. Zahájili jsme službu u klientky, která se vrátila z nemocnice. Její požadavek 
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byl dvakrát denně návštěva, zajištění hygieny. Měla veliké obavy, že o sebe nedokáže v této oblasti sama 
pečovat. Pečovatelky klientku pravidelně navštěvovaly a pomáhaly jí s hygienou. Vždy se jí ptaly, na co si 
troufne sama, a co naopak nezvládne. Klientka postupně získávala sebedůvěru a odhodlání být samostatná. 
Průběh služby se měnil podle jejích potřeb. Nyní už klientka službu v plné míře nepotřebuje, pouze při 
koupeli jednou týdně na ni ještě pečovatelka dohlíží a dopomáhá jí.

 Andrea Strachotová, DiS., vedoucí služby

Rok 2015 ve zkratce:
 䘽 v červnu proběhlo školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, školení požární ochrany, školení 

řidičů a kurz první pomoci
 䘽 v srpnu jsme zakoupili nové elektrokolo a automobil
 䘽 v říjnu absolvovaly asistentky supervizi
 䘽 během celého roku probíhaly odborné stáže a provozní porady

Malá statistika roku 2015
Počet klientů 271
Počet pracovníků 7 (7,5 úvazku) a 1(0,5 úvazku)
Počet jednotlivých výkonů 67 204
Počet výkonů hodinově 4 604 hodin
Nejčastější výkony: 
Zajištění stravy od dodavatele 29 233
Dovoz nebo donáška oběda 27 021
Pomoc při osobní hygieně 7 700
Běžné nákupy a pochůzky 434
Působnost služby  Bohuslavice, Bolatice, Bělá, Darkovice, Dolní Benešov, Děhylov, 

Hať, Hlučín, Ostrava-Hošťálkovice, Kozmice, Ostrava-Lhotka, 
Ludgeřovice, Markvartovice, Ostrava-Petřkovice, Píšť, Vřesina, 
Šilheřovice

Nejstarší klient – muž 93 let
Nejstarší klient – žena 95 let
Nejmladší klient – muž 49 let
Nejmladší klient – žena 31 let

Provoz pečovatelské služby Charity Hlučín byl v  roce 2015 podpořen dotací ze 
státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje.

Díky Nadaci ČEZ mohla Charita Hlučín zakoupit v roce 2015 nové elektrokolo pro pečovatelky.

Díky dotaci z  Moravskoslezského kraje jsme mohli v  roce 2015 zakoupit nový 
automobil Škoda Citigo.
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Charitní asistenční služba 
v rodinách (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 služba je zajišťována jako registrovaná 
sociální terénní služba naší charitou již od roku 
2009. Za tu dobu se u  nás vystřídalo několik 
asistentek a  službou prošla celá řada klientů. 
V  roce 2015 službu zajišťovaly čtyři asistentky. 
Jedna byla zaměstnána na plný úvazek, další na 
0,8 úvazku a dvě asistentky na 0,5 úvazku. Služba 
je poskytována individuálně na základě požadavků 

a možností klienta. Každý klient má vlastní individuální plán, kam se kromě plánování služby zapisují 
také veškeré změny, pokroky a hodnocení služby z pohledu klienta.
Službu osobní asistence zajišťujeme na Hlučínsku a  v přilehlých částech Ostravy. V  roce 2015 jsme 
působili celkem v devíti městech a obcích. Naši péči využilo pětadvacet klientů. K dopravě za nimi nám 
sloužily dva osobní automobily. Asistentky Charity Hlučín každoročně absolvují školení řidičů, kurzy, 
semináře, odborné stáže a supervizi.

Příběh
Jsme přesvědčeni, že práce, kterou děláme, má smysl. Dokazuje nám to nejen tento krátký příběh. Naše 
asistentka začala navštěvovat klientku, která příliš nereagovala na své okolí. Byla navíc trvale upoutaná 
na lůžku. Asi po měsíci poskytování každodenní služby si asistentka i rodina všimli, že klientka se začíná 
usmívat, jakmile spatří tvář asistentky. Asistentka s  ní dále pracovala a  zkoušela s  paní jednoduché 
techniky zaměřené na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace a vnímání. Klientka byla po nějakém 
čase schopna chvíli sedět v posteli a třídit jednou rukou korálky. Při každém kontaktu s asistentkou se 
usmívá.

 Andrea Strachotová, DiS., vedoucí služby
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Rok 2015 ve zkratce:
 䘽 v červnu proběhlo školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, školení požární ochrany, školení 

řidičů a kurz první pomoci
 䘽 v říjnu absolvovaly asistentky supervizi
 䘽 během celého roku probíhaly odborné stáže a provozní porady

Malá statistika roku 2015
Počet klientů celkem 25
Počet klientů – mužů 6
Počet klientů – žen 19
Nejstarší klient 98 let
Nejmladší klient 57 let
Počet pracovníků 1 celý úvazek, 0,8 úvazku a dva 0,5 úvazky
Výkony v hodinách 3 211 hodin
Působnost služby  Bohuslavice, Dobroslavice, Hlučín, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, 

Ostrava-Lhotka, Píšť, Závada

Provoz asistenční služby Charity Hlučín byl v roce 2015 podpořen dotací ze státního 
rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje.

Bohuslavice
Dobroslavice
Hlučín
Kozmice
Kravaře
Ostrava-Lhotka
Ludgeřovice
Píšť
Závada

Graf počtu klientů v roce 2015 dle jednotlivých obcí
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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

Půjčovna kompenzačních a  zdravotnických pomůcek je čím dál více využívanou a  žádanou službou. 
Klientů, kteří potřebují naši pomoc, přibývá, neboť pomůcky podstatně usnadňují práci členům rodiny, 
kteří pečují o své blízké. Nejžádanější pomůckou jsou stále elektricky polohovatelná lůžka, která se u nás 
v podstatě ani neohřejí a  rychle putují k dalšímu klientovi. Také invalidní vozíky jsou velice žádané, 
hlavně v období, kdy přichází jaro a léto a klienti mají možnost trávit více času venku. Totéž se týká 
pevných i  pojízdných chodítek. Další nezbytnou pomůckou, která je často využívaná, jsou pevná či 
pojízdná toaletní křesla.
V nabídce naší půjčovny jsou dále chodítka vysoká, jídelní stolky a ostatní jednoduché pomůcky (sedačky 
do vany, stoličky do sprchy, nástavce na toalety, jídelní podnosy, a další.)
Ze zdravotnických pomůcek nabízíme k  zapůjčení elektrické odsávačky hlenů, bioptronové lampy, 
antidekubitní matrace s kompresorem a koncentrátor kyslíku. K dispozici máme také resuscitační loutky.

Všechny pomůcky půjčujeme bez doporučení lékaře na základě smlouvy o  pronájmu kompenzační 
pomůcky. V  říjnu loňského roku jsme provedli aktualizaci ceníku, protože naše půjčovna není 
podnikatelskou činností za účelem zisku a výpůjční ceny pokrývají pouze nezbytné a prokazatelné náklady 
bez jakékoliv marže či přirážky.

Když nastala situace, že požadovaná pomůcka nebyla k dispozici, vždy jsme pro klienta hledali náhradní 
řešení v  podobě podání informací a  kontaktů na jiné půjčovny kompenzačních pomůcek. Zároveň 
jsme klienta zařadili do pořadníku a až se pomůcka, o kterou měl zájem, vrátila, neprodleně jsme jej 
kontaktovali. Každý, kdo si u  nás něco zapůjčí, má pomůcku k  dispozici po celou dobu, po kterou 
ji nezbytně potřebuje. Půjčovnu využívají také klienti, kteří mají prostřednictvím lékaře zažádáno 
o pomůcku u  zdravotní pojišťovny, a  tu naši využívají po dobu vyřizování nezbytných formalit před 
jejím přidělením.

Na požádání klienta zařizujeme také dovoz i odvoz pomůcek a například u elektrického polohovacího 
lůžka i  montáž, celkovou kompletaci a  také zaučení klienta. V  roce 2015 jsme dostali darem jedno 
pojízdné toaletní křeslo a díky dotaci z obce Vřesina jsme mohli pořídit pět pevných chodítek a jedno 
pojízdné toaletní křeslo.

 Bc. Andrea Kostelníková, koordinátorka půjčovny
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Malá statistika roku 2015
Počet půjčených pomůcek 226
Počet pracovníků 1
Počet elektrických lůžek v půjčovně 18
Počet invalidních vozíků 23
Počet toaletních křesel 22
Počet jídelních stolků 3
Počet chodítek 25
Ostatní pomůcky 7
Klienti půjčovny byli z těchto obcí  Darkovice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, 

Ostrava, Píšť, Šilheřovice

Díky dotaci obce Vřesina mohla Charita Hlučín pro půjčovnu zakoupit v roce 2015 nové pomůcky.
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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 je pobytové zařízení 
Charity Hlučín, které poskytuje své služby na 
Hlučínsku již čtrnáct let. Je to domov, v  němž 
nachází podporu, pomoc a  laskavou péči třicet 
seniorů pocházejících převážně z našeho regionu, 
kteří již další setrvávání v  domácím prostředí 
nezvládají vlastními silami ani s  pomocí svých 
blízkých.
Přijímáme žadatele již od 60  let věku, jejichž 
potřebnost je prověřována a  doporučována 

sociálním pracovníkem a  stvrzována výběrovou komisí. Přijatým klientům poskytujeme ubytování, 
stravování, praní prádla, zajišťujeme hygienickou a ošetřovatelskou péči, aktivizační činnosti, duchovní 
péči a také přístup k lékařským a veřejným službám v obci a kraji. Snažíme se udržet či zlepšit stávající 
soběstačnost klientů a jsme vděčni za dobrou spolupráci s jejich rodinami.

V  přímé péči se o  klienty v  minulém roce se staralo osmnáct 
pracovníků: tři zdravotní sestry, čtrnáct pracovníků v  sociálních 
službách a  jeden sociální pracovník. Kolektiv, který se na 
bezprostředním zajištění služeb podílel, doplňovala pracovnice 
stravovacího provozu. Další pracovníci pak samozřejmě zajišťovali 
technické, úklidové a jiné nezbytné práce. Všichni naši zaměstnanci 
se pravidelně vzdělávají a  jejich největší motivací je užitečná 
a smysluplná práce v přátelském kolektivu a především spokojený 
klient.

Dle pozitivních reakcí lidí, kteří náš domov znají či zde své příbuzné 
navštěvují, soudím, že kráčíme správným směrem, jelikož naším 
nejdůležitějším úkolem, který jsme si stanovili, je laskavá péče 
o naše seniory. Tento cíl i po mnoha letech náročné práce vnímáme 

stále jako prioritu a podle mého názoru se nám jej daří plnit, což je naším okolím oceňováno a domov 
má skutečně dobré jméno.
 
 Irena Prchalová, vedoucí domova
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Co se u nás dělo v roce 2015?
V roce 2015 jsme zavedli novou aktivitu, kterou jsme nazvali „kino“. Jak již název napovídá, jedná se 
o promítání různých filmů, pohádek, dokumentů, apod. Klienti si vždy vybrali, o jaký žánr mají zájem, 
na co se chtějí dívat a v domluvené dny jsme jim vybraný film promítnuli.
Mezi již zaběhnuté aktivity, které probíhaly pravidelně po celý rok, patřily kavárničky, při nichž klienti 
slaví i své narozeniny. Mezi další pravidelné aktivity patřily schůzky s vedením Domova a Charity Hlučín. 
Také návštěvy vedení obce Ludgeřovice, ať už při významných narozeninách ludgeřovických občanů 
nebo u příležitosti různých svátků, měly své pevné místo v kalendáři událostí. Mše svaté a v době postní 
modlitby křížové cesty, návštěvy kadeřníka a pedikérky, procházky po okolí Domova, návštěvy dětí, které 
si vždy připraví nějaké vystoupení, a také různá hudební vystoupení, to je jen krátký výčet pravidelných 
nebo opakujících se aktivit.

Další vybrané události roku 2015 ve zkratce:
 䘽 v únoru celý Domov schvátila chřipka, a to nejen klienty, ale i personál, takže se jednalo o velmi 

náročné období, ale zvládli jsme jej, za což patří všem velké poděkování
 䘽 v květnu absolvovali pracovníci Domova spolu s pracovníky dílny a pečovatelské služby vzdělávací 

kurz „Demence v obrazech“
 䘽 v červnu jsme měli rozsáhlou kontrolu hasičů z Opavy, zda dodržujeme všechny platné předpisy, což 

kontrola potvrdila
 䘽 v červnu měli klienti možnost zúčastnit se mše v místním kostele, neboť během roku se bohoslužby 

konají v kapli domova
 䘽 v červnu jsme také zorganizovali „zahradní party“, a to se vším, co k takové akci patří
 䘽 během prázdnin nás již poněkolikáté navštívilo Divadlo Slunečnice z Brna, které si pro klienty vždy 

připraví nové pásmo vystoupení
 䘽 v listopadu u nás pro změnu vystoupili členové Českého červeného kříže
 䘽 prosinec patřil již tradičně předvánočnímu jarmarku, který byl v roce 2015 jubilejní, a to desátý

Tolik jen letmý pohled na to, jak naplňujeme čas v našem Domově. Každý měsíc je tvořen dny, dny jsou 
tvořeny hodinami a ty sekundami. A je nutné a důležité, abychom prožívali každičkou chviličku, která 
je nám dána. Stále totiž platí Senecovo: „Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový 
smysl, jaký mu dáme.“

 Bc. Kamil Kupka, zástupce vedoucí domova
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Malá statistika roku 2015
Kapacita domova 30 lůžek
Celkový počet klientů 39
Počet klientů – žen 33
Počet klientů – mužů 6
Nově přijatí klienti 9
Zemřelí klienti 11
Průměrný věk 85,3 let
Nejstarší klient 95 let
Nejmladší klient 64 let

Provoz našeho domova pro seniory Charity Hlučín byl v roce 2015 podpořen dotací 
ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje.

Významnou částkou podpořila provoz našeho domova pro seniory obec Ludgeřovice, která je podílovým 
spoluvlastníkem objektu Charitního domova sv. Mikuláše.

Díky dotaci z Moravskoslezského kraje jsme mohli v roce 2015 zakoupit nový elektrický 
zvedák a sprchovací vozík.
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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

Rok 2015 utekl jako voda a opět se setkáváme nad 
řádky, které mají shrnout to podstatné, co jsme 
v  dílně za dvanáct měsíců minulého roku zažili. 
Dnes již můžeme jen přemýšlet nad tím, co se nám 
povedlo a co nepovedlo, případně co můžeme letos 
udělat lépe.
Začátek roku je pro nás vždy docela napínavý 
a  ani v  roce 2015 tomu nebylo jinak. Ano, jedná 
se o  dotace. O  to, zda bude služba existovat, zda 
dostaneme peníze na provoz, na mzdy, na materiál, 
prostě na naši práci. Služba sociálně terapeutické 

dílny je totiž dle zákona zdarma, klienti za pobyt v  dílně nic nehradí. Naštěstí vše dobře dopadlo. 
S klidnou duší jsme tak popohnali náš již dost slušně rozjetý pracovní vlak a těšili se na zážitky, které 
nám trať roku 2015 přinese. A nebylo toho málo.

První větší událostí byla návštěva televize Polar, která v předvelikonočním období přijela natočit reportáž 
o naší práci a hlavně o práci našich klientů. Paní reportérka Kateřina Geryková pojala reportáž velice 
hezky, a tak jsme si všichni 8. dubna 2015 mohli užít „svou chvilku slávy“. Pravdou je, že odezva diváků 
byla velmi pozitivní. Objevilo se mnoho takových, kteří o existenci naší dílny neměli ani tušení, a tak si 
říkám, že televizní reportáže, když se natočí s citem, jsou opravdu cenné.

Další a pro nás velkou událostí bylo zorganizování exkurze ve stanici Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje. Dobrodružstvím byla už samotná cesta, nejen proto, že jsme využili městskou 
hromadnou dopravu, ale hlavně proto, že jsme se takto přepravovali prakticky přes celou Ostravu, až do 
Ostravy-Zábřehu. Ale stálo to za to. Provedli nás po celé stanici – tělocvična, kuchyň s jídelnou, ložnice 
pro noční službu, a samozřejmě garáže s auty, jeřábem a dalším potřebným vybavením. Průvodcem nám 
byl jeden z hasičů, který nás nechal i posadit se do hasičského auta, vyzkoušet alespoň část hasičské 
výstroje a samozřejmě nám povídal o své práci, co všechno musí umět, znát, jak rychlý musí být. Při 
loučení se ozvala poplašná siréna a my viděli dokonce opravdový výjezd. Zážitek to byl pro nás všechny.
Po dobrodružné výpravě jsme se vrátili zpět k naší práci. Velikonoční výstavky byly v plném proudu 
a  my se snažili, aby bylo na co koukat. Projeli jsme již naše tradiční místa, jako byl Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje, obce Markvartovice i Jistebník. A poprvé nás pozvali i do Ostravy-Petřkovic, 
kde jsme navázali dobrou spolupráci.
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V létě u nás bývá zvykem zaměřit se hlavně na společenský život našich klientů. Různé výlety a společenské 
akce jsou téměř povinností. A  tak jsme vyrazili na další, ne příliš tradiční exkurzi, a  to do Městské 
knihovny Ostrava, pobočka Hladnov. Tady nás mimo jiné nechali vyzkoušet si práci knihovníka, tedy od 
balení knížek, až po jejich hledání v regálech. A není jednoduché se zorientovat ve všech těch kategoriích. 
Nakonec jsme odjížděli nejen plni dojmů, ale také s novou čtenářskou kartičkou, kterou jsme pro naši 
dílnu zřídili, abychom mohli čerpat další inspiraci k naší práci, ať už odbornou nebo kreativní.
Další událostí byla Zahradní slavnost, kterou jsme zorganizovali spolu s domovem pro seniory. Grilovali 
jsme, hráli kvízy, zpívali s harmonikou a užívali si krásného dne. Do toho všeho jsme ale nezapomínali 
pracovat, a tak jsme se mohli zúčastnit Dne zdraví, který pořádalo Město Hlučín nebo také Svatojakubské 
poutě, kam nás pozvali zástupci městského obvodu Ostrava-Plesná.

Podzim už se ale nesl v duchu příprav na Vánoce. Byla spousta práce s výrobky i s organizováním všech 
výstavek. V tomto roce jich bylo opravdu požehnaně a hlavně všechny téměř současně. Chtělo to mnoho 
sil a organizačních schopností, ale vše dobře dopadlo a my s úspěchem vstoupili do adventní doby, kde 
už nás čekala jen naše předvánoční besídka se všemi našimi klienty.

Příběh
Na jaře 2015 nás oslovila paní Marta s dotazem, zda by mohla k nám do dílny docházet její sestra Alena, 
kterou má již 2 roky v péči. Alena ve svých 40 letech prodělala vážné onemocnění mozku. Následkem 
byla ztráta řeči a pokles mentální úrovně zhruba na úroveň 11 leté dívky. Při domluvě na konkrétní 
docházce nastal problém. Paní Marta zjistila, že klienty do dílny nesvážíme, protože vzhledem k pracovní 
vytíženosti jejich domácnosti neměl kdo Alenu do dílny doprovázet. Navrhla jsem nácvik dojíždění, se 
kterým paní Marta později souhlasila, a  její zaměstnavatel jí dočasně umožnil upravit pracovní dobu. 
Paní Alenu tak první dva měsíce sestra doprovázela autobusem až do dílny. Pak ji doprovázela jen na 
autobusovou zastávku, takže paní Alena již jela v  autobuse sama, v Ludgeřovicích ji pak na zastávce 
čekala některá z našich pracovnic, aby měla klientka jistotu, že vystoupí na správné zastávce. V průběhu 
nácviku paní Marta koupila své sestře digitální hodinky a my jsme Alenu učily orientovat se v jízdním 
řádu. Navzdory onemocnění a jeho následkům se paní Alena učila tyto pro ni nové kroky dobře a dnes 
je v dojíždění do dílny zcela samostatná.

 Mgr. Tereza Kupková, vedoucí dílny
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Akce roku 2015 ve zkratce:
 䘽 Krajský úřad Moravskoslezského kraje - velikonoční i vánoční prodeje
 䘽 Den zdraví Hlučín
 䘽 Den obce Jistebník & Mezinárodní festival dechovek“ – prodejní výstavka
 䘽 Vřesina se baví – prodejní výstavka (Vřesina u Hlučína)
 䘽 XI. Festival dřeva na Slezskoostravském hradě
 䘽 Prodejní výstavka obce Ludgeřovice, Petřkovice, Markvartovice, Strahovice, Jistebník, Hať, Děhylov, 

Vřesina (u Poruby) – vánoční i velikonoční prodeje
 䘽 Jarmark v Charitním domově sv. Mikuláše

Malá statistika roku 2015
Počet klientů celkem 33
Počet klientů – žen 24
Počet klientů – mužů 9
Nejstarší klient 63 let
Nejmladší klient 24 let
Počet úvazků zaměstnanců 3
Denní kapacita služby 12
Odkud přišli klienti  Fontána Hlučín, Čtyřlístek Ostrava-Hrušov, Dolní Benešov, Hať, 

Hlučín, Kozmice, Markvartovice, Ostrava-Polanka, Závada

Provoz sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín byl v roce 2015 podpořen dotací 
ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje.
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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 Kulčárovou 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. V  roce 2015 využilo služeb poradny 64 osob. Služba je 
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

Sběrnu šatstva jsme obnovili po několika letech v roce 2014, a to přímo v objektu našeho sídla v Hlučíně. 
Každý měsíc mimo prázdninové období 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. 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 i více než sto, igelitových 
pytlů, beden či tašek s velmi kvalitními oděvy a botami i jiným materiálem.
Díky štědrosti dárců jsme mohli v  roce 2015 celkem 71 krát pomoci občanům Hlučínska, kteří se 
aktuálně nacházeli bez domova. Mimo oděvy a obuv jsme distribuovali také spací pytle a stany.
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Tříkrálová sbírka

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám!“

V  loňském roce se uskutečnil již patnáctý ročník 
Tříkrálové sbírky. Do ulic opět vyšli koledníci, aby 
přáli lidem dobro a pokoj. Toto poselství přinášelo do 
domácností na Hlučínsku 268 kolednických skupinek, 
což je asi 1 072 koledníků. V našem regionu probíhalo 
koledování během prvního a druhého lednového víkendu.
Částka, kterou se podařilo vykoledovat, činila 1 861 909 Kč, 
tedy o  100 312 Kč více než v  roce 2014. Z  této částky 
zůstalo Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 
65%, což představovalo sumu 1 210 241 Kč.

Využití Tříkrálové sbírky v roce 2015
 䘽 Nákup automobilu pro terénní službu
 䘽 Zakoupení pracovních židlí pro klienty sociálně terapeutické dílny
 䘽 Zakoupení bazénků na mytí hlavy pro terénní službu
 䘽 Generální oprava elektronického zabezpečovacího systému v Charitním domově sv. Mikuláše
 䘽 Projektová dokumentace kanalizační přípojky pro Charitní domov sv. Mikuláše, odstranění stávající 

ČOV, realizace nové kanalizační přípojky
 䘽 Zakoupení křovinořezu pro Charitní domov sv. Mikuláše
 䘽 Částečná úhrada provozních nákladů pečovatelské služby
 䘽 Částečná úhrada provozních nákladů sociálně terapeutické dílny
 䘽 Částečná úhrada provozních nákladů domova pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše)

Charita Hlučín touto cestou ještě jednou děkuje 
všem lidem, kteří se na sbírce podíleli. Od místních 
koordinátorů a koledníků až po všechny, kteří tak štědře 
přispěli do tříkrálových kasiček. Děkujeme, že nám 
pomáháte pomáhat!

 Bc. Andrea Kostelníková, koordinátorka sbírky
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Antošovice
D. Benešov + Zábřeh

Bělá
Hlučín-Bobrovníky

Bohuslavice
Bolatice + Borová

Darkovice
Hlučín-Darkovičky

Hať
Hlučín-město

Chuchelná
Kobeřice
Kozmice

Kravaře + Kouty
Ludgeřovice

Markvartovice
Píšť

Rohov
Strahovice

Sudice
Šilheřovice

Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada

Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 dle jednotlivých obcí

13 193 Kč
116 106 Kč

18 273 Kč
39 941 Kč

87 866 Kč
102 447 Kč

52 161 Kč
63 313 Kč

98 400 Kč
210 556 Kč

48 614 Kč
124 062 Kč

66 984 Kč
214 061 Kč

132 093 Kč
50 987 Kč

71 018 Kč
27 180 Kč

41 668 Kč
22 914 Kč

59 450 Kč
118 652 Kč

6 145 Kč
50 278 Kč

25 547 Kč

CELKEM 1 861 909 Kč
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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 čtrnáct 
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 dvě uklízečky na hlavní pracovní poměr a jedna 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.

 Vojtěch Matušinec, vedoucí úseku
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Provedení a zajištění prací za rok 2015 (výběr z činností)
Charitní domov svatého Mikuláše v Ludgeřovicích

 䘽 Rekonstrukce elektrické požární signalizace  – výměna zastaralé ústředny včetně všech požárních 
čidel;

 䘽 Zpracování projektu, vyřízení žádostí a realizace napojení objektu do veřejné kanalizace;
 䘽 Odstranění stávající čističky odpadních vod;
 䘽 Zakoupení elektrického pečovatelského skládacího lůžka s příslušenstvím, zakoupení dvou jídelních 

stolků a jednoho nočního stolku;
 䘽 Instalace nových LED svítidel ve schodišťových prostorech objektu;
 䘽 Montáž samouzavíratelného ventilu pro plynovou kotelnu a montáž detektoru úniku plynu;
 䘽 Malování denní místnosti pro zaměstnance a jídelny;
 䘽 Vybavení denní místnosti novým sedacím nábytkem;
 䘽 Zakoupení nového elektrického sporáku do kuchyně;
 䘽 Výroba a montáž skříňky pro zdravotní sestry na ošetřovně;
 䘽 Zakoupení nového kardiackého křesla;
 䘽 Zakoupení křovinořezu

Charitní ošetřovatelská služba
 䘽 Ekologická likvidace vozu Fiat Panda po těžké havárii, vyřazení z  evidence a  následné předání 

automobilu Škoda Citigo do provozu střediska

Charitní pečovatelská služba
 䘽 Zakoupení nového automobilu Škoda Citigo z projektu Moravskoslezského kraje;
 䘽 Zakoupení elektrokola z projektu Nadace ČEZ

 
Středisko Správa

 䘽 Zakoupení a zprovoznění nové výpočetní techniky (počítač, monitory, tiskárny);
 䘽 Zakoupení a zprovoznění zálohovacího zařízení a serveru pro vzdálený přístup

Sociálně terapeutická dílna
 䘽 Zakoupení dvou nových jaklových stolů do keramické dílny;
 䘽 Dodání a montáž čtyř nových předokenních rolet do keramické dílny

Technický úsek děkuje za spolupráci těmto firmám a jednotlivcům:
MěÚ Hlučín, Obec Ludgeřovice, AMBRA – Trade, s.r.o., 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 Kastro – Office spol. s.r.o., 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; MV Stavby Vjačka s.r.o.; Projekční kancelář Ing. Kučera, Ing. Knittlová



Ekonomická 
část
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12. 2015 (v celých tisících Kč)
AKTIVA (v tis. Kč)  

Dlouhodobý majetek celkem 14 237
Umělecká díla, předměty a sbírky 24
Stavby 22 016
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 031
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 127
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 187
Oprávky ke stavbám -10 089
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -2 198
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 127

Krátkodobý majetek celkem 6 402
Materiál na skladě 48
Výrobky 20
Odběratelé 557
Poskytnuté provozní zálohy 351
Pohledávky za zaměstnanci 59
Ostatní daně a poplatky 5
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem 32
Dohadné účty aktivní 461
Pokladna 114
Účty v bankách 4 261
Náklady příštích období 42
Příjmy příštích období 380

Aktiva celkem 20 639

PASIVA  

Vlastní zdroje celkem 18 556
Vlastní jmění 18 597
Účet výsledku hospodaření -41

Cizí zdroje celkem 2 083
Ostatní dlouhodobé závazky 70
Dodavatelé 239
Zaměstnanci 808
Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 474
Ostatní přímé daně 91
Jiné závazky 67
Dohadné účty pasivní 87
Výdaje příštích období 244
Výnosy příštích období

PASIVA CELKEM 20 639
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Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2015 (v celých tisících Kč)
NÁKLADY  

Spotřebované nákupy celkem 2 541
Spotřeba materiálu 1 503
Spotřeba energie 564
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 474

Služby celkem 3 407
Opravy a udržování 663
Cestovné 8
Náklady na reprezentaci 12
Ostatní služby 2 724

Osobní náklady celkem 14 567
Mzdové náklady 10 577
Zákonné sociální pojištění 3 573
Zákonné sociální náklady 417

Daně a poplatky celkem 19
Ostatní daně a poplatky 19

Ostatní náklady celkem 98
Úroky 4
Jiné ostatní náklady 94

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 921
Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 921

Náklady celkem 21 553

VÝNOSY  

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 14 378
Tržby za vlastní výrobky 127
Tržby z prodeje služeb 14 251

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 9
Změna stavu zásob výrobků 9

Ostatní výnosy celkem 211
Úroky 12
Zúčtování fondů 4
Jiné ostatní výnosy 195

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Přijaté příspěvky celkem 734
Přijaté příspěvky (dary) 734

Provozní dotace celkem 6 180
Provozní dotace 6 180

Výnosy celkem 21 512

Výsledek hospodaření před zdaněním -41

Výsledek hospodaření po zdanění -41
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Stav a pohyb majetku

Dlouhodobý majetek (DM)
Dlouhodobý majetek Stav k 1.1. 2015 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12. 2015

021 – Stavby 22 016 305,27 0,00 0,00 22 016 305,27

022 – Samost. mov. věci 3 475 648,70 621 648,00 65 982,00 4 031 314,70

028 – DDHM 1 201 024,90 0,00 74 491,00 1 126 533,90

031 – Pozemky 266 400,00 0,00 0,00 266 400,00

032 – Umělecká díla 24 000,00 0,00 0,00 24 000,00

DM celkem 26 983 378,87 621 648,20 140 473,00 27 464 553,87

Dotace
Na charitativní činnost v r. 2015 byly Charitě Hlučín poskytnuty tyto provozní dotace:

Poskytovatel dotace Výše poskytnuté dotace (v Kč)

Moravskoslezský kraj (dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu) 4 294 000,00 

Město Hlučín 980 000,00

Obec Ludgeřovice 570 000,00

Ostatní obce 285 000,00

Provozní dotace Úřadu práce 51 000,00

Poskytnuté provozní dotace činily v roce 2015 celkem 6 180 000,00 Kč.
Finanční prostředky dotací byly beze zbytku využity k určeným účelům a v dohodnutých termínech byly vyúčtovány posky-
tovatelům.

Fondy
Charita Hlučín v souladu s příslušnými právními a vnitřními předpisy žádné fondy netvoří.
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Výrok auditora
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Děkujeme partnerům,  
dárcům a spolupracovníkům

Moravskoslezský kraj, Ministerstvo práce a sociálních věcí

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 
Ostrava-Hošťálkovice, 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 - Trade, 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, Biofarma Lukas, Boček - Hasičské služby, 
Biskupství ostravsko-opavské, BUVi Promotion s.r.o., CINE-servis 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, Gajdečka elektro, 
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, Knihovna města Ostravy - pobočka Hladnov, 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.  Bizoň Jiří, Ing.  Brtva Jiří, Brtvová Eva, 
Blokeš Josef, Čecháčková Lucie, Mgr.  Černá Martina, členové komunitního plánování Hlučínska, 
MUDr. Dumbrovská Lenka, p. Fojtíková, Godi Alan, MUDr. Honka Marek, MUDr. Horkel Pavel, 
Jačanin Michal, Janáčková Drahomíra, MUDr. Janíková Radka, MUDr. Kačmářová, Kahánek Václav, 
Ing. Kalvarová Jana, Ph.D., MUDr. Kazdová Jaromíra, P. Mgr. Koloničný Václav, koordinátoři a koledníci 
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Tříkrálové sbírky, MUDr. Kubatá Markéta, Ing. Kotula Pavel, Kubenka Jaroslav, MUDr. Kubina Daniel, 
MUDr. Kubinová Anna, Ing. Kubinová Helena, P. Mgr. Kuchař Pavel, PhD., Mgr. Kučatý Jiří, Kuklová, 
MUDr. Kulaviak Ladislav, Mgr. Kulčárová Karin, MUDr. Lebeda Jiří, Loskot Jaroslav, Mgr. Malásková 
Jana, Ing. Melecký Martin, MUDr. Michalská Miroslava, MUDr. Murcková Lenka, MUDr. Němcová 
Dáša, MUDr. Němec Jan, MUDr. Novosad Libor, MUDr. Ondrušová Claudia, MUDr. Pásek Karel, 
Ing. Petermannová Lenka, MUDr. Pchálek Jáchym, MUDr. Pokludová Krista, MUDr. Pudich Erich, 
MUDr. Pudichová Jana, RNDr. Josef Ranoš, René Mobius, MUDr. Řehořová Dagmar, MUDr. Řehová 
Eva, MUDr.  Sobotka Jindřich, PharmDr.  Sommer Vít, MUDr.  Stašková Zdeňka, MUDr.  Škutová 
Viktorie, Svoboda Jan, Ing. Šoferová Krista, P. Mgr. Šmíd Martin, MUDr. Štaier Lumír, MUDr. Tvrdý 
Alfréd, p. Vidura, Wittková Věra a mnoho dalších spolupracovníků, dárců a podporovatelů, které zde 
nejmenujeme. Děkujeme.
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Přehled kontaktů  
na všechna střediska

Charita Hlučín
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

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

Charitní domov sv. Mikuláše – domov pro seniory
Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
Vedoucí domova: Irena Prchalová
Tel: 595 020 550, 603 501 993
E-mail: irena.prchalova@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





Charita Hlučín
U Bašty 275/3
748 01 Hlučín

www.charitahlucin.cz


