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Slovo ředitele

Vážení charitní přátelé,
na následujících stranách získáte základní přehled o činnosti
Charity Hlučín v roce 2019. Vám všem, kdo jste nám s naplňováním charitního poslání pomohli, z celého srdce děkuji.
Uvědomujeme si, že bez pomoci našeho okolí, by byla naše
pomoc o dost méně účinná nebo by nebyla možná vůbec.
Žijeme a pracujeme v krásném regionu, který vyniká svou
soudržností. Jsme rádi, že můžeme být jeho součástí a pomáhat těm nejpotřebnějším z nás.
V souvislosti s demografickým vývojem přibývá lidí, kteří jsou
z důvodu svého věku odkázáni na pomoc svého okolí. Hlučínsko je regionem, kde pevná rodina hraje důležitou roli.
Přibývá rodin, které se o své blízké chtějí postarat doma,
ale potřebují odbornou pomoc. Proto jsme poprvé uspořádali, s významnou podporou města Hlučín, Den pečujících.
Setkání určené všem, kdo se starají doma o své blízké nebo
je domácí péče zajímá, mělo u obyvatel Hlučínska úspěch.

Rekordní částku jsme v roce 2019 investovali do oprav
a údržby. Podařilo se zrealizovat dlouho odkládané generální
opravy vodovodních rozvodů a kotelny v Charitním domově sv. Mikuláše. S pomocí Moravskoslezského kraje a obce
Ludgeřovice jsme tuto více než milionovou opravu zvládli.
Podařilo se realizovat i řadu dalších menších oprav a udržujících prací, které se zúročí v dalších letech.
Charitní práce je založena na lidech. Na těch, kteří jsou každý den u potřebných – našich klientů. A také na těch, kteří
jim pro tuto náročnou práci vytvářejí podmínky. Rád bych
poděkoval všem pracovníkům Charity Hlučín za jejich nasazení, obětavost a fyzicky i psychicky náročnou práci, kterou
pro dobro obyvatel Hlučínska v loňském roce udělali. Děkuji
také jejich rodinám, které je v této těžké, ale nesmírně potřebné práci podporují.
Uvědomujeme si, že veškeré naše snažení by bylo marné
bez Božího požehnání a modliteb všech, kteří na nás myslí
a podporují nás. Děkujeme.
Pavel Sobol
ředitel Charity Hlučín
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Slovo
člena Rady

Drazí přátelé, bratři a sestry v Kristu,
vážím si toho, že Vás mohu touto cestou oslovit. Velmi rád
bych v úvodu z celého srdce poděkoval všem zaměstnancům, sponzorům a dobrovolníkům Charity Hlučín za jejich
práci pro bližní, za jejich starost o člověka v celé jeho důstojnosti. Děkuji také těm, kteří pomáhají modlitbou, obětí,
radou, vlastními silami či finančními prostředky. Všem patří
veliké Pán Bůh zaplať!
Význam slova charita vychází z latinského caritas – slitování, smilování. Její podstata spočívá v křesťanské lásce
a v soucítění s trpícími. Hlavním posláním těchto organizací
je šířit tuto lásku a empatii mezi nemocnými, opuštěnými,
přinášet ji lidem bez domova, zadluženým, závislým nebo
všem těm, kteří ztratili smysl života.
Všichni víme, že v lidském těle je právě srdce orgánem, který
vykonává nejvíce práce. Je neúnavné. Stále je v chodu, pořád tluče. I když člověk spí, i tehdy srdce bije,
nesmí si odpočinout, nesmí se zastavit. Srdce je zdrojem

života, je také symbolem lásky a jejím středem. Každý z nás
cítí tlukot svého srdce a věřím, že každé srdce je naplněno
láskou a touhou pomáhat těm, kteří to potřebují.
Matka Tereza vzpomíná ve své knize Růženec s Matkou Terezou, jak se jí jednou v Kalkatě zeptali: „Řekněte nám něco,
co by nám pomohlo lépe žít.“ Odpověděla jim tehdy: „Usmívejte se na každého…, ať je kdokoli. To vám pomůže růst ve
vzájemné lásce!“
Drazí přátelé, pravá útěcha může přijít jen ze Srdce,
v němž se skrývá láska a dobrota. V lidském životě
není nic většího než opravdová láska, je to nejvyšší emoce, nejvyšší záměr, kterého může člověk dosáhnout. V lásce je totiž skryta tolerance, odpuštění
i vděčnost. Vyprošuji tedy Charitě Hlučín do dalších
dnů Boží požehnání, láskyplnou ochranu Panny Marie
a vždy otevřené srdce plné lásky, obětavosti a pochopení pro druhé.
o. Petr Rak
člen rady Charity Hlučín
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O nás
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 dekretu vydaného arcibiskupem olomouckým dne 27.
května 1991 ve smyslu kán. 114, Kodexu kan. práva. Právní
subjektivita byla Charitě Hlučín delegována Ministerstvem kultury ČR dne 1. července 1994. V současné době je zřizovatelem Charity Hlučín Biskupství ostravsko-opavské.
Základní údaje
Název:
Sídlo:
IČ:
Telefon:
E-mail:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Web:
Právní forma:
Registrace:

Charita Hlučín
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
44941960
595 042 368
sekretariat@charitahlucin.cz
1843466399/0800
3idx5wf
www.charitahlucin.cz
evidovaná právnická osoba
8/1-08-710/1996 u Ministerstva kultury ČR

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 každého 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. 1.5.2017 byl
jmenován ředitelem Pavel Sobol.
Rada Charity Hlučín
Mgr. Petr Křížák, MBA, LL.M. - předseda
Mgr. Lukáš Hrubý - místopředseda
P. ThLic. Petr Rak – člen
Členství Charity Hlučín
Diecézní charita ostravsko-opavská
Charita Česká republika
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
Potravinová banka Ostrava
MAS Hlučínsko
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Charitní
ošetřovatelská
služba
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Charitní ošetřovatelská služba

U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Kancelář: pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
tel.: 595 042 368, mob.: 603 502 779
Pavla Cigánová, vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby
e-mail: vrchni.sestra@charitahlucin.cz
Poslání
Posláním Charitní ošetřovatelské služby je zajistit odbornou
ošetřovatelskou péči klientům v jejich domácím prostředí,
kterou provádí registrované zdravotní sestry s praxí. Služba
je určena lidem bez rozdílu věku, u kterých není nutná hospitalizace, ale jejich stav vyžaduje kvalifikovanou péči. Tu indikuje lékař nebo zdravotnické zařízení a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Charita Hlučín má uzavřenu smlouvy
se šesti pojišťovnami. Službu poskytujeme 7 dnů v týdnu.
Statistika
Počet klientů celkem
Nejmladší klient
Nejstarší klient
Počet návštěv

664 (416 žen a 248 mužů)
36 let
99 let
14792

Nejčastější úkony:
Počet převazů
Počet odběrů
Injekční aplikace

11229
1117
597			
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Působnost služby
Bohuslavice, Bolatice, Bělá, Chuchelná, Darkovice, Dobroslavice, Dolní Benešov, Děhylov, Háj ve Slezsku, Hať, Hlučín,
Ostrava – Hošťálkovice, Jilešovice, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Ostrava – Lhotka, Ludgeřovice, Markvartovice, Ostrava – Petřkovice, Píšť, Rohov, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Vřesina, Závada
Události
Domácí péče je dlouhodobě podfinancovaným odvětvím
zdravotnictví. Mzdy zdravotních sester jsou u nestátních
poskytovatelů nižší než ve státní platové sféře. Výrazně pak
segment zaostává např. za nemocnicemi. To vede k nedostatku sester v domácí péči a ohrožení dostupnosti služby.
Jen díky domácí péči mohou lidé zůstat v domácím léčení
či opouštět tento svět v domácím prostředí. Pro záchranu
domácí péče vznikla v roce 2019 kampaň Doma je doma
za zlepšení podmínek pro zdravotní sestry. Aktivita vrcholila stávkovou pohotovostí a peticí, která se projednávala na půdě Poslanecké sněmovny. S přispěním kampaně
Doma je doma se podařilo vyjednat pro poskytovatele vyšší
úhrady za péči, které se projeví v roce 2020.

Charitní
pečovatelská
služba
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Charitní pečovatelská služba

U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Kancelář: pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
tel.: 595 042 368, mob.: 603 502 753
Andrea Strachotová, DiS.,
vedoucí Charitní pečovatelské služby
e-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz
Poslání
Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením setrvat v jejich domácím
prostředí, v kruhu svých nejbližších. Služba je přizpůsobena
individuálním potřebám klientů. Službu zajišťujeme 7 dnů v
týdnu. Službu poskytujeme lidem, kteří jsou schopni i přes
své zdravotní obtíže zůstat v domácím prostředí. Jde o osoby se zdravotním handicapem ve věku 27 – 64 let a seniory
od 65 let.
Statistika
Počet klientů
Počet pracovníků
Počet dopravních prostředků
Počet výkonů celkem
Počet výkonů hodinově
Počet hodin rozvozu obědů

210 (147 žen a 63 mužů)
8
5 automobilů a 1 elektrokolo
45299
4 172 hodin
1 750 hodin

Působnost služby
Hlučín, Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov,
Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Markavartovice, Ostrava-Hošťalkovice, Ostrava-Lhotka, Ostrava-Petřkovice, Ostrava-Plesná, Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada
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Události
Služba využívala intenzivní metodickou podporu ze strany
Diecézní Charity ostravsko-opavské díky zapojení do evropského projektu. Výstupem podpory je revize a úprava interních dokumentů služby. Hlavním cílem metodické podpory
je zkvalitnění poskytování služby, aby naše pomoc klientům
byla co nejpřínosnější.
Převažující cílovou skupinou služby jsou senioři. V roce 2019
jsme však poskytovali podporu rodině, do které se narodila
trojčata. Smyslem služby je poskytnout pomoc rodině k vytvoření zázemí pro péči o děti.
Podpora
Provoz Charitní pečovatelské služby Charity Hlučín byl
v roce 2019 podpořen:
• dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje,
• dotací Moravskoslezského kraje z Programu na podporu
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky
kraje na rok 2019,
• dotací z rozpočtu města Hlučín,
• dotací z rozpočtu měst a obcí Hlučínska, na jejichž území
byla služba poskytována.

Osobní
asistence
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Osobní asistence

U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Kancelář: pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
tel.: 595 043 275, mob.: 605 221 188
Bc. Kateřina Kaniová, DiS., vedoucí asistenční služby
e-mail: vedouci.oa@charitahlucin.cz
Poslání
Posláním osobní asistence je poskytnout podporu a pomoc
lidem se sníženou soběstačností, aby mohli žít plnohodnotně v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistence = soubor
konkrétních 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.
Statistika
Počet klientů
Počet pracovníků
Počet automobilů
Počet výkonů hodinově

45 (18 žen a 27 mužů)
7
3
4 639 hodin

Působnost služby
Služba je poskytována v městech a obcích Hlučínska a nejbližším okolí: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice,
Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Ostrava - Hošťálkovice, Ostrava Lhotka, Ostrava - Petřkovice, Ostrava - Plesná,
Píšť, Šilheřovice, Vřesina, Závada
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Události
V lednu nastoupila vedoucí služby a zároveň sociální pracovnice pro Osobní asistenci. Do ledna roku 2019 byl úvazek rozdělen mezi Osobní asistenci a Charitní pečovatelskou
službu. Tímto krokem došlo ke zkvalitnění sociální práce
v obou službách.
V rámci rozvoje a zkvalitnění Osobní asistence byla zřízena
fakultativní služba – Doprava klienta služebním autem Charity Hlučín. Tuto službu klienti postrádali a ihned po jejím zavedení ji začali využívat.
Podpora
Provoz Osobní asistence Charity Hlučín byl v roce 2019
podpořen:
• dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje,
• dotací Moravskoslezského kraje z Programu na podporu
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky
kraje na rok 2019,
• dotací z rozpočtu města Hlučín,
• dotací z rozpočtu měst a obcí Hlučínska, na jejichž území
byla služba poskytována.

Charitní domov
sv. Mikuláše
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Charitní domov sv. Mikuláše

Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
tel.: 595 020 562, mob.: 603 501 993
Mgr. Ivana Kostková, DiS, vedoucí domova
e-mail: ivana.kostkova@charitahlucin.cz
Poslání
V Domově vytváříme seniorům prostředí blížící se co nejvíce skutečnému domovu. Jsou zde obklopeni laskavou péčí,
která zajišťuje jejich potřeby. Zároveň mohou žít svobodně
a aktivně, v úzkém kontaktu s rodinou a svými vrstevníky.
Statistika
Kapacita domova:
Celkový počet klientů:
Nově přijatí klienti:
Zemřelí klienti:
Průměrný věk:
Nejstarší klient:
Nejmladší klient:

30 lůžek
34
4
4
85,8
99
62

Události
Díky zapojení do projektu „Ke kvalitě v Charitě II“ proběhl cvičný audit kvality poskytování sociální služby, který simuloval
inspekci prováděnou Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Auditní tým ocenil úroveň kvality péče v domově a přinesl několik doporučení zejména v oblasti vnitřních pravidel.
Pracovníci přímé péče absolvovali nástavbový kurz Bazální
stimulace, díky kterému si rozšířili své znalosti a dovednosti
v oblasti péče o seniory.
V roce 2019 proběhly dvě velké opravy, které byly dlouho
odkládány. Díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje
a obce Ludgeřovice a prostředkům z Tříkrálové sbírky došlo
ke generální opravě vodovodních rozvodů a kotelny.
16

Klienti domova se zúčastnili projektu Ježíškova vnoučata,
který zaštiťuje Český rozhlas.
V domově probíhal pestrý společenský život:
• Vystoupení Heidi Janků v domově
• Tradiční adventní jarmark
• Pravidelné návštěvy dětí ze ZŠ Ludgeřovice
• Spolupráce s Klauny z Hati
• Pravidelné mše svaté v kapli domova, docházka dobrovolnice na duchovní čtení
• Návštěva Vánočních trhů na Masarykově náměstí v Ostravě
• Setkávání v rámci kavárniček, promítání filmů, procházky
• Setkání s rodinnými příslušníky klientů domova
Podpora
Provoz Charitního domova sv. Mikuláše byl v roce 2019
podpořen:
• dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje,
• dotací Moravskoslezského kraje z Programu na podporu
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky
kraje na rok 2019,
• dotací Moravskoslezského kraje z Programu na zvýšení
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019,
• dotací z rozpočtu obce Ludgeřovice.

Sociálně
terapeutická
dílna
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Sociálně terapeutická dílna

Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
tel.: 595 053 929, mob.: 603 502 618
Mgr. Kateřina Wojtas, vedoucí Sociálně terapeutické dílny
e-mail: katerina.wojtas@charitahlucin.cz
Poslání
V Sociálně terapeutické dílně pomáháme klientům naplňovat
jejich právo žít samostatný, soběstačný a plnohodnotný život
ve společnosti. Poskytujeme podporu a pomoc lidem, kteří
nenašli z důvodu svého postižení uplatnění na otevřeném ani
chráněném trhu práce.
Statistika
Počet klientů:
42 klientů (31 žen a 11 mužů)
Počet zaměstnanců:
3
Okamžitá kapacita služby: 12
Působnost služby
Působnost Sociálně terapeutické dílny Ludgeřovice je v rámci Moravskoslezského kraje. Klienti k nám dochází převážně
z Hlučína a jeho okolních obcí.
Události
Výrobky klientů Sociálně terapeutické dílny je možné zakoupit na řadě kulturních a svátečních akcí převážně v obcích
Hlučínska.
Během měsíce května jsme uspořádali dva pracovně terapeutické dny pro studenty posledního ročníku Odborného
učiliště a Praktické školy, Hlučín. Společně s našimi klienty si
vyzkoušeli různé pracovní postupy v našich dílnách.
Dne 6. září jsme se s klienty vydali na pracovní exkurzi do Slezské
tvorby, výrobního družstva v Opavě. Tam jsme se seznámili s ruční
výrobou tradičních českých skleněných vánočních ozdob.
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Od září jsme začali využívat novou audiovizuální techniku díky
projektu „Poznávej a uč se“ v Programu na podporu zvýšení
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském
kraji na rok 2019. Technika nám umožňuje formou tematických
prezentací a videí rozšířit obzor a znalosti klientů.
Vznikla intenzivní spolupráce s Informačním centrem Hlučín
a městem Hlučín. Klienti sociálně terapeutické dílny začali
vyrábět ekologické pytlíky na potraviny. A to zpočátku pro
zaměstnance Městského úřadu v Hlučíně a poté pro veřejnost, která jejich koupí může podpořit životní prostředí.
V prosinci jsme se opět sešli na vánoční besídce. Tu jsme,
ve spolupráci s restaurací Obecní dům a díky podpoře obce
Ludgeřovice, uskutečnili v sálu Obecního domu Ludgeřovice. Setkání nám zpříjemnila zpěvačka Vendula Starečková
a hudebník Stanislav Šeliga.
Podpora
Provoz Sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín byl v roce
2019 podpořen:
• dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravskoslezského kraje,
• dotací Moravskoslezského kraje z Programu na podporu
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky
kraje na rok 2019,
• dotací Moravskoslezského kraje z Programu na zvýšení
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019,
• dotací z rozpočtu města Hlučín.

Půjčovna
kompenzačních
pomůcek
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Půjčovna kompenzačních
pomůcek

U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Kancelář: pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
tel.: 595 043 275, mob.: 731 354 877
Bc. Andrea Kostelníková, vedoucí Půjčovny
kompenzačních a zdravotnických pomůcek
e-mail: andrea.kostelnikova@charitahlucin.cz
Poslání
Půjčovna kompenzačních pomůcek je důležitým doplňkem
domácí péče. Půjčovné je nastaveno tak, aby si jej mohli
dovolit i klienti s nízkými příjmy. V charitní půjčovně je možné
si zapůjčit například tyto pomůcky: elektricky polohovatelné
skládací lůžko, invalidní vozík, WC křeslo, chodítko, jídelní
stolek, stoličku do sprchy, sedačku do vany, koncentrátor
kyslíku, antidekubitní podložku s kompresorem, odsávačku,
bioptronovou lampu.
Statistika
Počet výpůjček
Počet elektricky polohovatelných lůžek
Počet invalidních vozíků
Počet toaletních křesel
Počet jídelních stolků
Počet chodítek
Ostatní pomůcky
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278
18
14
23
4
19
14

Působnost služby
Bělá, Bohumín, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Dobroslavice, Dolní Benešov, Dolní Životice, Háj ve Slezsku, Hať,
Hlučín, Hlučín – Bobrovníky, Hlučín – Darkovičky, Chuchelná, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, Markvartovice, Ostrava
– Hošťálkovice, Ostrava – Lhotka, Ostrava – město, Ostrava
- Petřkovice, Ostrava – Poruba, Píšť, Rohov, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Vřesina, Závada
Události
Z výtěžku Tříkrálové sbírky bylo pořízeno vybavení půjčovny:
• 2 ks elektrických, polohovacích, skládacích lůžek
vč. příslušenství
• 7 ks antidekubitních matrací
• 2 ks mechanických vozíků Meyra
Proběhla také kontrola funkčnosti všech pomůcek a jejich
oprava. U některých zastaralých kusů bylo rozhodnuto
o jejich vyřazení.

Další
služby
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Další služby

Právní poradna
Charita Hlučín nabízí zprostředkování právní pomoci, a to
formou bezplatné právní poradny. Poradna je otevřena každý poslední čtvrtek 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 službou. Do poradny je nutné se předem objednat. V roce 2019 využilo služby právní poradny
67 klientů.
Právní poradnu zajišťuje na dobrovolnické bázi renomovaná
advokátní kancelář Křížák&Partneři.
Sběr šatstva
Pravidelně každý měsíc kromě července a srpna probíhal
v roce 2019 sběr šatstva. Nejpoužitelnější a nejkvalitnější části oblečení byly použity jako pomoc pro lidi bez domova z Hlučína a okolí. Zbylé oděvy byly ponechány Armádě
spásy pro další potřebné.

22

Potravinová pomoc
Charita Hlučín je odběratelskou organizací Potravinové banky Ostrava. Díky této spolupráci může pořádat a disponovat
s výtěžkem pravidelné Sbírky potravin, která se koná vždy
na jaře a na podzim. Během sbírky, která probíhá v prodejně
Lidl v Hlučíně, se podaří získat pro potřebné okolo 500 kg
potravin a drogistického zboží. Výtěžek poskytujeme partnerským organizacím, které výtěžek poskytnou potřebným.
Jde např. o Apoštolskou církev Hlučín či Novou Šanci v Ostravě-Koblově.

Tříkrálová
sbírka
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Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita ČR a na Hlučínsku
Charita Hlučín. V roce 2019 se uskutečnil již 19. ročník. Úspěch
celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí, kteří se rozhodnou nezištně
pomoci dobré věci. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. Velké poděkování patří všem dárcům, koordinátorům, koledníkům a pracovníkům městských a obecních úřadů.
Vykoledovaná částka: 2 330 509 Kč
Charitě Hlučín, dle celostátně určeného klíče 65 %, zůstalo
1 514 831 Kč.
Výtěžek sbírky roku 2019 byl věnován na tyto záměry:
• Generální oprava vodovodního řadu v domově pro seniory
• Oprava interiéru sociální terapeutické dílny v Ludgeřovicích
• Podpora péče o nemocné a umírající v Charitní ošetřovatelské službě
• Podpora péče o klienty Osobní asistence
• Nákup pomůcek do půjčovny kompenzačních pomůcek
• Rekonstrukce zázemí pro terénní služby v Hlučíně

Výsledky Tříkrálové sbírky 2019
dle jednotlivých obcí (v Kč)
Do ulic vyšlo bezmála 1 200 koledníků
Antošovice.................................................................16 005
Bělá............................................................................19 873
Bohuslavice .............................................................109 688
Bolatice + Borová.....................................................137 664
Darkovice...................................................................73 737
D. Benešov + Zábřeh...............................................144 100
Hať...........................................................................116 379
Hlučín - Bobrovníky....................................................55 661
Hlučín - Darkovičky....................................................83 759
Hlučín - město..........................................................250 197
Chuchelná..................................................................63 221
Kobeřice..................................................................154 696
Kozmice.....................................................................84 287
Kravaře, Dvořisko, Kouty..........................................260 327
Ludgeřovice.............................................................165 103
Markvartovice.............................................................72 193
Píšť.............................................................................88 613
Rohov........................................................................33 400
Strahovice..................................................................50 758
Sudice........................................................................33 160
Šilheřovice..................................................................68 408
Štěpánkovice...........................................................148 509
Třebom.........................................................................6 205
Vřesina.......................................................................64 681
Závada.......................................................................29 885
CELKEM..............................................................2 330 509
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Ekonomická
část
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Ekonomická část
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Ekonomická část
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Ekonomická část

28

Ekonomická část
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Ekonomická část
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Ekonomická část
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Ekonomická část
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Ekonomická část
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Ekonomická část
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Ekonomická část
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Ekonomická část
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Ekonomická část
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Ekonomická část

Přehled o peněžních příjmech a výdajích Charity Hlučín v roce 2019 (v tis.Kč)
Druh

Stav k 1.1.2019

Příjmy

80

2 652

Pokladna

Výdaje Stav k 31.12.2019
2 628

104

Bankovní účty

8 863

29 067

27 181

10 749

Celkem

8 943

31 719

29 809

10 853

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních a zdravotních služeb,
pro plnění činností doplňkových a na správu Charity Hlučín v roce 2019 (v tis.Kč)
z toho:
Středisko/činnost

Celkem
náklady

materiál,
energie,
ostatní neskl.
dod.

služby

osobní náklady

odpisy,
prodaný maj.,
tvorba
a použití
rezerv

ostatní

Ošetřovatelská služba

4 475

530

275

3 321

82

267

Pečovatelská služba

5 613

366

1 442

3 412

180

213

Osobní asistence

2 016

109

140

1 598

87

82

321

119

14

167

1
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Sociálně terapeutická
dílna

1 935

295

123

1 234

16

267

Domov sv. Mikuláše

14 459

1 314

1 243

9 801

548

1 553

Celkem náklady sociální
a zdravotní služby

28 819

2 733

3 237

19 533

914

2 402

329

87

12

126

0

104

29 148

2 820

3 249

19 659

914

2 506

Půjčovna pomůcek

Správa
Celkové náklady
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Ekonomická část

Stav fondů Charity Hlučín (v tis. Kč)
název

stav
k 1.1.2019

přírůstek

úbytek

stav
k 31.12.2019

Fondy - Třikrálová sbírka

2596

1545

370

3771

2596

1545

370

3771

účet
911200
celkem

Ve fondech organizace účtuje:					
o zdrojích získaných z veřejné sbírky
(vykazovaný stav odpovídá nevyčerpané částce z veřejné sbírky určené pro další použití)
Název:nákladů
Struktura Charity
nákladů Charity
Hlučín
v roce
2019
tis. Kč)
Kč)
Struktura
Hlučín
v roce
2019
(v(vtis.

612 914
4 920

2 820
1 894

Spotřeba mat., zbož. a ener.
Opravy a udržování

3 249
370

Náklady na služby
Mzdové náklady bez OON
OON - DPČ a DPP
Soc. a zdr. pojištění
Ostatní náklady
Odpisy

14 369
39

Ekonomická část

. Kč)
. Kč)
Název: Struktura výnosů Charity Hlučín. vKč)
roce 2019 v členění podle zdrojů (v tis.

Struktura výnosů Charity Hlučín v roce 2019
v členění podle zdrojů (v tis. Kč)
395
60

538

370

296

2 122
1 137

Tržby za9vl.výkony
a služby
046
Tržby za sociální služby
Tržby od zdravotních pojišťoven

9 679
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Tržby
Tržby
za vl.výkony
za vl.výkony
a služby
a služby
Tržby
Tržby
za sociální
za sociální
služby
služby
Tržby
Tržby
od od
zdravotních
zdravotních
pojišťoven
pojišťoven

Dotace
Dotace
z kraje
z kraje
na na
sociální
sociální
služby
služby
ze ze
Dotace z kraje na sociální služby zdrojů
ze zdrojů
MPSV
MPSV
Dotace
Dotace
z kraje
z kraje
na na
sociální
sociální
služby
služby
ze ze
zdrojů MPSV
Dotace z kraje na sociální služby zdrojů
ze zdrojů
kraje
kraje
Dotace
Dotace
obce,
obce,
města
města
na na
sociální
sociální
zdrojů kraje
Dotace obce, města na sociální služby
služby
Ostatní
Ostatní
výnosy
výnosy
služby
Ostatní výnosy
Odpisy
Odpisy
majetku
majetku
z dotací
z dotací
a darů
a darů
Odpisy majetku z dotací a darů
5 409
Dary
Dary
Dary

Zpráva
auditora
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Zpráva auditora
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Zpráva auditora
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Zpráva auditora
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Zpráva auditora
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Poděkování
za podporu
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Poděkování partnerům

Města a obce: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, Markvartovice, Ostrava-Hošťálkovice,
Ostrava-Lhotka, Píšť, Rohov, Sudice, Strahovice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Vřesina, Závada.
Římskokatolické farnosti: Bohuslavice, Bolatice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Kravaře,
Ludgeřovice, Píšť, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Vřesina, Závada.
Ambra Trade s.r.o., Apoštolská církev Hlučín, CINE – servis
s.r.o. - Jaroslav Loskot, Core Trade s.r.o., Dům sv. Eufrasie,
Fontána Hlučín, Gymnázium Josefa Kainara Hlučín, Informační centrum a muzeum Hlučínska, EVAVIT s.r.o. – Lékárna U Vítka, Městská policie Hlučín, Moravskoslezský audit,
s.r.o., Nová šance, Sport a kultura Hlučín, Technické služby
Hlučín, ZŠ Ludgeřovice, Církevní MŠ Ludgeřovice
MUDr. Baldermanová Milena, MUDr. Bartusková Marie, MUDr. Bednařík Petr, MUDr. Dobešová Jiřina, MUDr.
Dumbrovská Lenka, MUDr. Feriancová Hana, MUDr. Havlová Iveta, MUDr. Havlík Martin, MUDr. Henzl Jiří, MUDr.
Holinková Balgarová, MUDr. Honka Marek, MUDr. Horkel Pavel, MUDr. Janíková Radka, MUDr. Janková Jana,

MUDr. Kazdová Jaromíra, MUDr. Kratochvílová Eva, MUDr.
Kubatá Markéta, MUDr. Kubina Daniel, MUDr. Kubinová
Anna, MUDr. Kulaviak Ladislav, MUDr. Kulhavý Jiří, MUDr.
Lebeda Jiří, MUDr. Mateřánková Alexandra, MUDr. Menšíková Tereza, MUDr. Michalská Miroslava, MUDr. Michalský Karel, MUDr. Mokroš Radim, MUDr. Murcková Lenka,
MUDr. MUDr. Muroňová Darina, MUDr. Ondrušová Claudia, MUDr. Papuga Tomáš, MUDr. Palzerová Darja, MUDr.
Pazďora Vlastimil, MUDr. Pchálek Jáchym, MUDr. Plasgurová Hilda, MUDr. Pokludová Krista, MUDr. Pudich Erich,
MUDr. Pudichová Jana, MUDr. Řehořová Dagmar, MUDr.
Řehová Eva, MUDr. Štaier Lumír, MUDr. Vermeš Josef,
MUDr. Víteček Oldřich
Fakultní nemocnice Ostrava, Městská nemocnice Ostrava,
Slezská nemocnice v Opavě, Vítkovická nemocnice
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní
pojišťovna, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní
pojišťovna, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
Zvláštní poděkování všem koordinátorům a koledníkům
Tříkrálové sbírky.
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www.charitahlucin.cz
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