
Výroční zpráva 2017 
Charity Hlučín

Výroční zpráva 
Charity Hlučín

2017





Výroční zpráva 2017 
Charity Hlučín

Vážení přátelé, 

hlavním smyslem charitního díla je pomá-
hat. Podat pomocnou ruku lidem kolem 
nás, kteří se ocitli ve  složité životní situ-
aci. Jsem přesvědčen, že toto poslání 
jsme v  roce 2017 naplnili. A  to zejména 
díky nasazení všech více než 50ti zaměst-
nanců Charity Hlučín. Neobešli bychom 
se ale ani bez pomoci dobrovolníků a dal-
ších stovek lidí kolem nás. Všem upřímně 
děkuji za  jejich zapojení a ochotu pomoci 
dobré věci. 

Charitní dílo by nebylo možné realizovat 
a  rozvíjet bez podpory Moravskoslezské-
ho kraje, města Hlučín, obce Ludgeřovice 
a dalších měst a obcí Hlučínska, na  jejichž 
území poskytujeme pomoc. Důležitá je 
spolupráce s  farnostmi, Biskupstvím ost-
ravsko-opavským a  Diecézní Charitou ost-
ravsko-opavskou. Vážíme si spolupráce se 
zdravotními pojišťovnami a lékaři. Velké po-
děkování patří také všem dárcům, ať už jde 
o firmy či soukromé osoby. Vyzdvihnout chci 
také obdivuhodné zapojení koledníků, koor-
dinátorů a  zaměstnanců obcí a  měst Hlu-
čínska v Tříkrálové sbírce. V neposlední řadě 

děkuji členům Rady Charity Hlučín za jejich 
podporu a důvěru. 

K 31.3.2017 opustil Charitu Hlučín její dlou-
holetý ředitel Mgr. Lukáš Volný. Rád bych mu 
poděkoval za jeho práci a popřál mu v osob-
ním a pracovním žitově jen to nejlepší. 

Jedním z hlavních témat roku 2017 (a  také 
let dalších) byla a bude kvalita. A to nejen při 
poskytování služeb, ale i v dalších procesech, 
které jsou v  organizaci naší velikosti nutné. 
Jsem rád, že reagujeme na současné trendy, 
vzděláváme se, dokážeme čerpat inspiraci 
z našeho okolí a jsme otevření  k novým vě-
cem. Po této cestě půjdeme i nadále. 

Charita Hlučín pomáhá potřebným na Hlu-
čínsku od roku 1991. Náš tým je připraven 
na tuto bohatou historii navázat a pomáhat 
i nadále tam, kde je to potřeba. Se špičko-
vou odborností a otevřeným srdcem. Neo-
bejdeme se bez Boží pomoci, vašich modli-
teb a podpory. 

Děkujeme. 

Pavel Sobol 
ředitel Charity Hlučín

Úvodní slovo
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Vznik organizace, 
právní postavení, lidské zdroje 

Charita Hlučín je nestátní neziskovou organizací a patří mezi základní složky Diecézní Charity 
ostravsko-opavské, která spolu s ostatními charitami Čech a  Moravy tvoří sdružení Charita 
Česká republika. Charita ČR je právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva. Je součástí 
(útvarem) římskokatolické církve registrované v ČR 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 dektretu vydaného arcibis-
kupem olomouckým dne 27. května 1991 ve smyslu kán. 114, Kodexu kan. práva. Právní 
subjektivita byla Cahritě Hlučín delegována Ministerstvem kultury ČR dne 1. července 1994. 
V současné době je zřizovatelem Charity Hlučín Biskupství ostravsko-opavské.

Poslání

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 každé-
ho klienta, bez rozdílu náboženské, rasové 
či politické příslušnosti. Základním vzorem 
a východiskem naší činnosti je život a praxe 
Ježíše Krista dle učení Nového zákona. 

Statutární orgán 

Statutárním orgánem Charity Hlučín je ředitel. 
• Do 31.3.2017 Mgr. Bc. Lukáš Volný 
• Od 1.5.2017 Pavel Sobol 

Charitní rada k 31.12.2017

Mgr. Petr Křížák, MBA, LL.M. - předseda
Mgr. Lukáš Hrubý
P. Mgr. Petr Huvar

Počet zaměstnanců v roce 2017 

Počet zaměstnanců k 31.12.2017:  52 
 (+ 8 zaměstnanců na rodičovském  
 příspěvku, peněžité pomoci v mateřství  
 či neplaceném volnu) 
Dohody o provedení práce:  10
Dohody o pracovní činnosti:  1
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Výroční zpráva 2017 
Charity HlučínPřehled služeb a projektů 

Terénní služby 

Charitní ošetřovatelská služba  
Charitní pečovatelská služba  
Osobní asistence 

Pobytové služby 

Charitní domov sv. Mikuláše – domov pro 
seniory 

Ambulantní služby 

Sociálně terapeutická dílna 

Další služby a projekty 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 
Právní poradna
Tříkrálová sbírka 
Sběr šatstva 
Pomoc lidem bez domova 
Národní potravinová sbírka 
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Statistika roku 2017

Počet klientů celkem: 627
Počet klientů v hospicové péči: 3
Nejmladší klient: 30 let
Nejstarší klient: 97 let
Počet návštěv: 17 973

Nejčastější úkony

Počet převazů:   14 908
Počet odběrů:  1 186
Injekční aplikace: 2 183

Působnost služby 

Bohuslavice, Bolatice, Bělá, Chuchelná, 
Darkovice, Dobroslavice, Dolní Benešov, 
Děhylov, Háj ve Slezsku, Hať, Hlučín, 
Ostrava – Hošťálkovice, Jilešovice, Kobeři-
ce, Kozmice, Kravaře, 
Ostrava – Lhotka, Ludgeřovice, Markvar-
tovice, Ostrava – Petřkovice, Píšť, Rohov, 
Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánko-
vice, Vřesina, Závada

Charitní ošetřovatelská služba 

Ošetřovatelská služba Charity Hlučín je nestátní zdravotnické zařízení a zajišťuje ošetřovatel-
skou péči v domácím prostředí. Posláním Charitní ošetřovatelské služby je zajistit odbornou 
ošetřovatelskou péči klientům v jejich domácím prostředí, kterou provádí registrované zdra-
votní sestry s praxí. Služba je určena lidem bez rozdílu věku, u kterých není nutná hospitali-
zace, ale jejich stav vyžaduje kvalifikovanou péči. Tu indikuje lékař nebo zdravotnické zařízení 
a  je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Charita Hlučín má uzavřeny smlouvy se šesti 
pojišťovnami. Službu poskytujeme 7 dnů v týdnu. 
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Výroční zpráva 2017 
Charity Hlučín

Statistika roku 2017

Počet klientů: 251  
 (171 žen a 80 mužů)
Počet pracovníků: 8
Počet dopravních  
prostředků:  5 automobilů  
 a 1 elektrokolo
Počet výkonů celkem: 54 426
 - z toho 21 802 zajištění stravy  
 od dodavatele a zapůjčení jídlonosičů
Počet výkonů hodinově: 4 803 hodin
Počet hodin rozvozu obědů: 1 800 hodin

Působnost služby

Hlučín, Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darko-
vice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, 
Hať, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Mar-
kavartovice, Ostrava-Hošťalkovice, Ostra-
va-Lhotka, Ostrava-Petřkovice, Ostrava-
-Plesná, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada

Provoz Charitní pečovatelské služby  
v roce 2017 podpořili

Charitní pečovatelská služba  

Pečovatelská služba je terénní sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 
službách. Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům a  osobám se zdravotním 
postižením setrvat v jejich domácím prostředí, v kruhu svých nejbližších. Služba je přizpůso-
bena individuálním potřebám klientů. Službu zajišťujeme 7 dní v týdnu. Službu poskytujeme 
lidem, kteří jsou schopni i přes své zdravotní obtíže zůstat v domácím prostředí. Jde o oso-
by se zdravotním handicapem ve věku 27 – 64 let a seniory od 65 let.

města a obce Hlučínska

Provoz pečovatelské služby Charity Hlučín byl v  roce 2017 podpořen dotací ze státního 
rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Služba byla podpořena Moravsko-
slezským krajem v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017.
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Osobní asistence 

Statistika roku 2017

Počet klientů: 26  
 (23 žen a 3 muži)
Počet pracovníků: 4
Počet automobilů:  2
Počet výkonů hodinově: 5 307 hodin

Působnost služby

Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Dě-
hylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, 
Hlučín, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, 
Markvartovice, Ostrava - Hošťálkovice, Os-
trava Lhotka, Ostrava - Petřkovice, Ostrava 
- Plesná, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada

Provoz Osobní asistence v  roce 2017 
podpořili

Osobní asistence je sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Po-
sláním osobní asistence je poskytnout podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností, 
aby mohli žít plnohodnotně v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistence = soubor konkrét-
ních činností a morální podpora klientům. Službu poskytujeme lidem bez omezení věkové 
hranice, kteří se snaží zůstat v domácím prostředí i přes svůj handicap, se kterým ne zcela 
zvládají každodenní úkony.

Provoz osobní asistence Charity Hlučín byl 
v  roce 2017 podpořen dotací ze státního 
rozpočtu prostřednictvím Moravskoslez-
ského kraje. Služba byla podpořena Mo-
ravskoslezským krajem v  rámci Programu 
na  podporu financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních slu-
žeb včetně realizace protidrogové politiky 
kraje na rok 2017.
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Výroční zpráva 2017 
Charity HlučínCharitní domov sv. Mikuláše 

Statistika roku 2017

Kapacita domova:  30 lůžek 
Celkový počet klientů:  35
Počet klientů – žen:  30 
Počet klientů – mužů: 5 
Nově přijatí klienti:  6
Zemřelí klienti:  6
Průměrný věk:  85,9
Nejstarší klient: 97
Nejmladší klient: 67

Aktivity a projekty 

• Získání prostředků na canisterapii v rámci 
programu Plníme přání seniorů společ-
nosti Sodexo 

• Tradiční adventní jarmark
• Vystoupení dětí ze ZŠ Ludgeřovice, MŠ 

Ludgeřovice, ZŠ Markvartovice
• Program studentů Střední zdravotnické 

školy v Ostravě 
• Vystoupení Chrámového sboru z Kozmic 

a Hlučínského pěveckého sboru
• Pravidelné mše svaté v kapli domova 
• Setkávání v  rámci kavárniček, promítaní 

filmů, procházky
• Setkání s rodinnými příslušníky klientů do-

mova 

Provoz Charitního domova sv. Mikuláše 
v roce 2017 podpořili

Charitní domov sv. Mikuláše je pobytovousociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách.V Domově vytváříme seniorům prostředí blížící se co nejvíce skuteč-
nému domovu. Jsou zde obklopeni laskavou péčí, která zajišťuje jejich potřeby. Zároveň 
mohou žít svobodně a aktivně, v úzkém kontaktu s rodinou a svými vrstevníky.

Provoz domova pro seniory Charity Hlučín 
byl v roce 2017 podpořen dotací ze státního 
rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezské-
ho kraje. Služba byla podpořena Morav-
skoslezským krajem v rámci Programu na 
podporu financování běžných výdajů sou-
visejících s poskytováním sociálních služeb 
včetně realizace protidrogové politiky kraje 
na rok 2017. Oprava výtahu a vstupu do 
domova byla v roce 2017 podpořena Mo-
ravskoslezským krajem v rámci Programu 
na podporu zvýšení kvality sociálních slu-
žeb poskytovaných v Moravskoslezském 
kraji na rok 2017. 
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Sociálně terapeutická dílna 

Sociálně terapeutická dílna je ambulantní sociální službou dle zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách. V Sociálně terapeutické dílně poskytujeme podporu a pomoc lidem, 
kteří nenašli z důvodu svého handicapu uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce. 
Pomáháme klientům naplňovat jejich právo žít samostatný, soběstačný a plnohodnotný ži-
vot ve společnosti.

Statistika roku 2017

Počet klientů:  34 klientů 
 (23 žen a 11 mužů)
Počet zaměstnanců:  3
Okamžitá kapacita služby:  12

Dne 4. října 2017 jsme si za  účasti řady 
osobností připomněli v prostorách Sociálně 
terapeutické dílny Ludgeřovice 10. výročí 
od  jejího vzniku. V souvislosti s  touto udá-
lostí jsme pro klienty v září zorganizovali te-
rapeutický den v Rožnově pod Radhoštěm. 
Navštívili jsme Sociálně terapeutickou dílnu 
Kamarád Rožnov, o.p.s., výrobnu svíček 
Unipar a Jezdecký klub Valašsko.

Působnost služby 

Působnost Sociálně terapeutické dílny Lud-
geřovice je v rámci Moravskoslezského kra-
je. Klienti k  nám ovšem dochází převážně 
z  Hlučína a  jeho okolních obcí. Tři klienti 
z Ostravska.

Výrobky

Výrobky klientů sociálně terapeutické dílny 
je možné zakoupit na řadě akcí v celém Mo-
ravskoslezském kraji. 

Provoz Sociálně terapeutické dílny  
v roce 2017 podpořili

Provoz sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín byl v roce 2017 podpořen dotací ze státní-
ho rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje. Služba byla podpořena Moravsko-
slezským krajem v rámci Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících 
s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2017.

10



Výroční zpráva 2017 
Charity HlučínPůjčovna kompenzačních pomůcek 

Půjčovna kompenzačních pomůcek je důležitým doplňkem terénních služeb. V charitní půj-
čovně je možné si za  výhodných podmínek zapůjčit například tyto pomůcky: elektricky 
polohovatelné skládací lůžko, invalidní vozík, WC křeslo, chodítko, jídelní stolek, stolička 
do sprchy, sedačka do vany, koncentrátor kyslíku, antidekubitní podložka s kompresorem, 
odsávačka, bioptronová lampa.

Statistika roku 2017

Počet výpůjček 246
Počet elektricky  
polohovatelných lůžek 18
Počet invalidních vozíků 21
Počet toaletních křesel 27
Počet jídelních stolků 3
Počet chodítek 27
Počet ostatních pomůcek 13

Klienti půjčovny byli z těchto obcí:
Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, 
Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, 
Chuchelná, Ostrava, Píšť, Strahovice, 
Šilheřovice, Štěpánkovice, Vřesina, Závada

Darem jsme dostali

6 toaletních křesel 
4 chodítka 
2 invalidní vozíky
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Další služby 

Právní poradna

Charita Hlučín nabízí zprostředkování právní pomoci, a to formou bezplatné právní poradny 
Mgr. Karin Kulčárové. Poradna je otevřena každý 1. pátek v měsíci od 15.00 do 17.00 hodin 
v sídle Charity Hlučín na ulici U Bašty 275 v Hlučíně. Tato právní poradna není sociální služ-
bou a je provozována na základě spolupráce s advokátkou Mgr. Karin Kulčárovou. V roce 
2017 využilo služby právní poradny 62 klientů. 

Sběr šatstva  

Pravidelně každý měsíc kromě července a srpna probíhal v roce 2017 sběr šatstva.  Nej-
použitelnější  a  nejkvalitnější  části  oblečení  byly použity jako pomoc pro lidi bez domova 
z Hlučína a okolí. Zbylé  oděvy  byly  ponechány  Charitě  Hrabyně  pro další  potřebné.  

Pomoc lidem bez domova

V úzké spolupráci s městem Hlučín nabízíme možnost využití speciální buňky určené pro 
provedení hygieny lidí bez domova. Ta je k dispozici v areálu Technických služeb města 
Hlučín (Markvartovická 6, Hlučín) každé úterý od 9 do 11 hod. Jsme připraveni také dle 
konkrétních požadavků zajistit oblečení pro lidi bez domova.
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Výroční zpráva 2017 
Charity HlučínTříkrálová sbírka 

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Chari-
ta ČR a na Hlučínsku Charita Hlučín. V roce 
2017 se uskutečnil již 17. ročník. Úspěch 
celé sbírky závisí na  aktivitě tisíců lidí, kteří 
se rozhodnou nezištně pomoci dobré věci. 
Tříkrálová sbírka je největší dobrovol-
nickou akcí u nás. Velké poděkování patří 
všem dárcům, koordinátorům, koledníkům 
a pracovníkům městských a obecních úřadů. 

Vykoledovaná částka:     1 964 476  Kč
Charitě Hlučín dle celostátně 
určeného klíče 65% zůstalo:     1 276 909  Kč  

Do ulic vyšlo asi 1 000 koledníků ve 275 ko-
lednických skupinách.

Antošovice 12 813
Bělá 18 102
Bohuslavice  100 339
Bolatice + Borová 112 094
Darkovice 63 570
D. Benešov + Zábřeh 88 700
Hať 103 361
Hlučín - Bobrovníky 45 672
Hlučín - Darkovičky 69 633
Hlučín-město 222 980
Chuchelná 55 025
Kobeřice 135 369
Kozmice 68 069
Kravaře, Dvořisko, Kouty 217 817
Ludgeřovice 143 162
Markvartovice 57 297
Píšť 79 008
Rohov 28 501
Strahovice 39 253
Sudice 29 569
Šilheřovice 58 165
Štěpánkovice 130 693
Třebom 6 500
Vřesina 52 903
Závada 25 881

CELKEM                     1 964 476
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Technický úsek 

Technický úsek má na starost správu a údržbu budov, které jsou v majetku Charity Hlučín. 
Tedy budovu správy v Hlučíně a Charitního domova sv. Mikuláše a Sociálně terapeutické 
dílny v Ludgeřovicích. Zároveň zajišťuje údržbu a rozvoj vozového parku, který čítá 14 aut. 
Pracovníci úseku komunikují s dodavatelskými a servisními organizacemi. Vedoucí technické-
ho úseku je zodpovědný za oblast BOZP, požární ochrany a dodržování technických norem 
a nařízení. Zajišťuje nákupy technického zařízení a vybavení. Do gesce úseku patří také za-
jištění úklidu. 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PROJEKTY REALIZOVANÉ V ROCE 2017

Domov pro seniory

- v rámci projektu „Bezpečně a bez bariér“ 
financovaného z rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje úprava vstupu u posuvných 
dveří a  oprava výtahu (výměna motoru, 
kladek a nosných lan)

- zakoupení elektrického skládacího pečo-
vatelského lůžka, vč. příslušenství, hrazda, 
hrazdička a antidekubitní matrace

- zhotovení nábytkové sestavy na  pokoji 
klientů 

- zakoupení profesionální sušičky prádla 
- výměna původního osvětlení za  LED 

osvětlení – chodba přízemí, schodiště, 
vestibul 3.NP

- zhotovení rolet – jídelna + pokoj 
- zakoupení profesionálního parního čističe 

vč. 2 ks nových úklidových vozíků

Sociálně terapeutická dílna

- úprava skladových prostor – zhotovení 
nových regálů, skříní a pracovních stolů

- relaxační místnost – vybavení prostoru 
novým nábytkem

Charitní pečovatelská služba

- zakoupení nového automobilu 
 Dacia Dokker VAN
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OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA

Adresa: U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Vrchní sestra – Pavla Cigánová
Telefon: 595 042 368
Mobil: 603 502 779
E-mail: vrchni.sestra@charitahlucin.cz

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Adresa: U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Vedoucí pečovatelské služby – Andrea Stra-
chotová, DiS.
Telefon: 595 042 368
Mobil: 603 502 753
E-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz

OSOBNÍ ASISTENCE

Adresa: U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Vedoucí asistenční služby – Andrea Stracho-
tová. DiS.
Telefon: 595 042 368
Mobil: 603 502 753
E-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮ-
CEK A PRÁVNÍ PORADNA

Adresa: U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Bc. Andrea Kostelníková
Telefon: 595 043 275
Mobil: 731 354 877
E-mail: andrea.kostelnikova@charitahlucin.cz

CHARITNÍ DOMOV SVATÉHO MIKULÁŠE

Adresa: Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludge-
řovice
Vedoucí domova – Mgr. Ivana Kostková, DiS.

Telefon: 595 020 562
Mobil: 603 501 993
E-mail: Ivana.kostkova@charitahlucin.cz
Zástupce vedoucí domova a sociální pracov-
ník – Mgr. Sylvie Vaňková
Telefon: 595 020 550
Mobil: 732 444 543
E-mail: sylvie.vankova@charitahlucin.cz

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA

Adresa: Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludge-
řovice
Vedoucí dílny – Mgr. Kateřina Wojtas
Telefon: 595 053 929
Mobil: 603 502 618
E-mail: dilna@charitahlucin.cz

SPRÁVA

Ředitel – Pavel Sobol
Telefon: 595 043 275
Mobil: 603 184 049
E-mail: pavel.sobol@charitahlucin.cz

Zástupce ředitele a vedoucí technické-
ho úseku – Vojtěch Matušinec
Telefon: 595 020 565
Mobil: 603 502 058
E-mail: vojtech.matusinec@charitahlucin.cz

Finanční účetní – Ing. Eva Pražáková
Telefon: 595 043 275
E-mail: fin.ucetni@charitahlucin.cz

Mzdová účetní – Ivona Čurajová
Telefon: 595 043 275
E-mail: mzd.ucetni@charitahlucin.cz
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Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31.12.2017 
(v celých tisících Kč)

AKTIVA

Dlouhodobý majetek celkem 13 609
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 28 522
Pozemky 266
Umělecká díla, předměty a sbírky 24
Stavby 22 016
Hmotné movité věci a jejich soubory 4 860
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 010
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 346
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -14 913
Oprávky ke stavbám -11 044
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem -2 859
a souborům hmotných movitých věcí
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 010

Krátkodobý majetek celkem 8 986
Zásoby celkem 75
Materiál na skladě 57
Výrobky 18
Pohledávky celkem 913
Odběratelé 607
Poskytnuté provozní zálohy 151
Pohledávky za zaměstnanci -20
Ostatní daně a poplatky 5
Dohadné účty aktivní 170
Krátkodobý finanční majetek celkem 7 407
Peněžní prostředky v pokladně 129
Peněžní prostředky na účtech 7 278
Jiná aktiva celkem 591
Náklady příštích období 21
Příjmy příštích období 570

Aktiva celkem 22 595
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PASIVA

Vlastní zdroje celkem 18 420
Jmění celkem 18 518
Vlastní jmění 18 518
Výsledek hospodaření celkem -98
Účet výsledku hospodaření -98

Cizí zdroje celkem 4 175
Krátkodobé závazky celkem 2 488
Dodavatelé 201
Zaměstnanci 1 301
Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění 778
Ostatní přímé daně 217
Jiné závazky -9
Jiná pasiva celkem 1 687
Výdaje příštích období 173
Výnosy příštích období 1 514

Pasiva celkem 22 595
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NÁKLADY

Spotřebované nákupy a nakupované služby 6 387

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek 2 631
Opravy a udržování 800
Náklady na cestovné 15
Náklady na reprezentaci 28
Ostatní služby 2 913
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace -12

Změna stavu zásob vlastní činnosti -12
Osobní náklady 17 491

Mzdové náklady 12 779
Zákonné sociální pojištění 4 278
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady 434
Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky 23

Daně a poplatky 23
Ostatní náklady 147

Odpis nedobytné pohledávky 1
Jiné ostatní náklady 146
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv  
a opravných položek

1 037

Odpisy dlouhodobého majetku 1 037
Náklady celkem 25 073

Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2017  
(v celých tisících Kč) 
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VÝNOSY

Provozní dotace 8 884

Provozní dotace 8 884
Přijaté příspěvky 357

Přijaté příspěvky (dary) 357
Přijaté členské příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží 15 252

Ostatní výnosy 482

Výnosové úroky 22
Jiné ostatní výnosy 460
Výnosy celkem 24 975

Výsledek hospodaření před zdaněním -98

Výsledek hospodaření po zdanění -98
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DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK (DHM) v tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek
Stav  

k 1.1.2017
Přírůstky Úbytky

Stav 
k 1.12.2017

Stavby 22 016 0 0 22 016
Samostatné movité věci 4 548 311 0 4 859
Drobný DHM 1 010 0 0 1 010 
Pozemky 266 0 0 266 
Umělecká díla 24 0 0 24
Nedokončené investice 249 96 0 346
Celkem 28 113 408 0 28 521

DOTACE
Charitě Hlučín byly poskytnuty na charitativní činnost v r. 2017 tyto provozní dotace:

Poskytovatel dotace Výše poskytnuté dotace (v tis. Kč)
MPSV prostřednictvím MSK 6 381
Město Hlučín    678
Obec Ludgeřovice    680
Ostatní obce   183
Provozní dotace MSK    962
Provozní dotace celkem 8 884

Investiční dotace  Města Hlučín v r. 2017 činila 312 tis. Kč.           

Veškeré finanční prostředky dotací byly použity k  určeným účelům a ve stanovených termí-
nech vyúčtovány poskytovatelům.

DHM a dotace
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Organizační schéma Charity Hlučín 
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Města a obce Hlučínska: Bělá, Bohuslavice, 
Bolatice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, 
Dolní Benešov, Hať, Chuchelná, Kobeřice, 
Kozmice, Kravaře, Markvartovice, Ostrava-
-Hošťálkovice, Píšť, Rohov, Sudice, Stra-
hovice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, 
Vřesina, Závada. 

Římskokatolické farnosti: Bohuslavice, Bola-
tice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Chuchelná, 
Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, 
Píšť, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Ště-
pánkovice, Vřesina, Závada. 

Ambra Trade s.r.o., Apoštolská církev Hlu-
čín, Asociace poskytovatelů sociální slu-
žeb, CINE – servis s.r.o. - Jaroslav Loskot, 
Core Trade s.r.o., Dům sv. Eufrasie, Fontá-
na Hlučín, Gymnázium Josefa Kainara Hlu-
čín, Chrámový sbor Hlučín, Chrámový sbor 
Kozmice, Informační centrum a  muzeum 
Hlučínska, EVAVIT s.r.o. – Lékárna U Vítka, 
MAS Hlučínsko, Městská policie Hlučín, 
Moravskoslezský audit, s.r.o., Nová šance, 
SODEXO – Plníme přání seniorů, Technické 
služby Hlučín, ZŠ Ludgeřovice, Církevní MŠ 
Ludgeřovice, ZŠ Ostrava-Hošťálkovice.

MUDr.  Baldermanová Milena, MUDr.  Bar-
tusková Marie, MUDr.  Bednařík Petr, 
MUDr.  Dobešová Jiřina, MUDr.  Dumb-
rovská Lenka , MUDr.  Feriancová Hana, 
MUDr.  Havlová Iveta, MUDr.  Havlík Martin, 

MUDr. Henzl Jiří, MUDr. Holinková Balgaro-
vá, MUDr. Honka Marek, MUDr. Horkel Pa-
vel, MUDr. Janíková Radka, MUDr. Janková 
Jana, MUDr. Kazdová Jaromíra, MUDr. Kra-
tochvílová Eva, MUDr.  Kubatá Markéta, 
MUDr. Kubina Daniel, MUDr. Kubinová Anna, 
MUDr.  Kulaviak Ladislav, MUDr.  Kulhavý 
Jiří, MUDr.  Lebeda Jiří, MUDr.  Mateřánko-
vá Alexandra, MUDr.  Menšíková Tereza, 
MUDr. Michalská Miroslava, MUDr. Michalský 
Karel, MUDr. Mokroš Radim,  MUDr. Murc-
ková Lenka, MUDr. MUDr. Muroňová Darina, 
MUDr.  Ondrušová Claudia, MUDr.  Papuga 
Tomáš, MUDr. Palzerová Darja, MUDr. Paz-
ďora Vlastimil, MUDr.  Pchálek Jáchym, 
MUDr.  Plasgurová Hilda, MUDr.  Pokludo-
vá Krista, MUDr.  Pudich Erich, MUDr.  Pu-
dichová Jana, MUDr.  Řehořová Dagmar, 
MUDr.  Řehová Eva, MUDr.  Štaier Lumír, 
MUDr. Vermeš Josef, MUDr. Víteček Oldřich.

Fakultní nemocnice Ostrava, Městská ne-
mocnice Ostrava, Slezská nemocnice 
v Opavě, Vítkovická nemocnice.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, 
Oborová zdravotní pojišťovna, Revírní bratr-
ská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna, 
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní 
pojišťovna Ministerstva vnitra ČR.

Zvláštní poděkování všem koordinátorům 
a koledníkům Tříkrálové sbírky. 

Poděkování partnerům
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