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Slovo ředitele

Vážení charitní přátelé,
rok 2020 bude v historii lidstva spojen s celosvětovou pandemií, která zasáhla život nás všech. I my jsme se museli
vyrovnat s novou a mimořádně náročnou situací. Jsem rád,
že s odstupem času mohu říci, že jsme to společně zvládli.

postarali. Věřím, že se na to nezapomene a společnost si
bude mnohem více vážit profesí zdravotních sester v domácí
péči a domovech pro seniory, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a dalších navazujících profesí.

To nejdůležitější je, že jsme zůstali s našimi klienty. S těmi,
kvůli kterým tady Charita Hlučín je. Ani na den se nezastavily
služby domácí péče, ať už zdravotní či sociální. Podařilo se
ochránit klienty domova pro seniory. Sociálně terapeutická
dílna je tak jedinou službou, která byla v důsledku vládních
opatření mimo provoz, a to tři měsíce.

Situaci bychom těžko zvládli bez pomoci našeho okolí. Není
v mých silách vyjmenovat všechny organizace, firmy či jednotlivce, kteří nám nabídli pomoc. Zažili jsme desítky malých
příběhů, které nás dojaly a zároveň povzbudily. Moc si toho
vážíme a z celého srdce za tuto pomoc děkujeme. Děkujeme také za nejrůznější výrazy podpory a vaše modlitby.

Velké poděkování a obdiv nejen můj, ale nás všech, kteří
společně žijeme v našem regionu, si zaslouží mé kolegyně
a kolegové. Neodcházeli na nemocenské či OČR, neměli možnost práce na home office, nemohli poskytnout své
služby distančně. Naopak byli u těch, kteří jsou na nich závislí – u našich klientů. A i přes velmi přísná opatření nasazovali každý den své zdraví a zdraví svých blízkých, aby se o ně

Rok 2020 nám připomněl, že musíme zůstat pokorní. Zároveň nás ale ujistil v tom, že jsme silná organizace, která umí
zvládat krize a těžké situace a nemusí se bát dalších výzev,
které život přinese.
Přeji Vám vše dobré.
Pavel Sobol
ředitel Charity Hlučín
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Slovo
člena Rady

Drazí přátelé, bratři a sestry v Kristu,
znovu Vás po roce s velkou radostí v srdci oslovuji a děkuji
za Vaši práci v uplynulém roce. Rok 2020 ovlivnil naše životy i služby Charity koronavirovou pandemií velmi výrazným
způsobem. A proto vy všichni, kteří pomáháte lidem v nouzi,
si zasloužíte velké uznání a dík za obětavou práci v tak náročných podmínkách.
Citlivě a s respektem přistupujete k individualitě každého
jedince bez předsudků, pomáháte uspokojovat základní
potřeby člověka, snižujete dopad těžké životní situace znevýhodněných občanů, integrujete je do společnosti, preventivně působíte proti jejich sociálnímu vyloučení a podporujete funkci rodiny.
Díky své práci předáváte společnosti morální hodnoty
a duchovní podporu lidem, kteří se ocitají v situacích, kdy
si nevědí rady, a proto je pro ně každá pomoc záchranou a novu nadějí do budoucna. Tou nadějí jste právě
vy, zaměstnanci Charity, a právě vy, díky svému poslání,
ovlivňujete životy druhých. Ve spojitosti s Vaším posláním mě napadá myšlenka od Marca Aurelia, císaře římské říše: „Nechovej se, jako kdyby ti bylo předurčeno žít
na věky a nečekej na nic. Konej dobro, když můžeš. Konej
dobro teď.“

Nová situace, ve které jsme se ocitli, nám připomněla, jak
jsme všichni bez výjimky zranitelní. Prožívali jsme (a stále
prožíváme) strach o zdraví a životy našich blízkých, přátel,
spolupracovníků, ale mnohdy nás provází i strach o sebe.
Uvědomovali jsme si jako nikdy předtím důležitost vztahů
v rodinách, mezi přáteli i v zaměstnání. Chyběl nám kontakt
s druhými, byli jsme ochuzeni o možnost poznávat nové lidi.
A v této situaci jsme si začali uvědomovat, jak je náš pozemský život křehký a zranitelný. Nelze však ustrnout ve strachu
a obavách, ale najít takovou cestu, abychom naplnili svůj
život dobrem, skutky lásky a milosrdenství.
Drazí přátelé, vždyť v opomíjených, pohrdaných, chudých,
hladových, nemocných, pronásledovaných, uvězněných lidech se s námi setkává samotný Bůh. Sám Ježíš se ztotožňuje s těmi nejubožejšími, když říká: „Cokoliv jste učinili jednomu
z nejposlednějších bratří, mně jste učinili...“ (srov. Mt 25,40).
Dovolte mi tedy, abych co nejupřímněji poděkoval všem
zaměstnancům, spolupracovníkům a sponzorům Charity
Hlučín. Z celého srdce Vám vyprošuji do další práce Boží
požehnání, láskyplnou ochranu Panny Marie a vždy otevřené
srdce pro druhé. Buďte jejich nadějí …
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:
E-mail:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Web:
Právní forma:
Registrace:

Charita Hlučín
U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
44941960
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 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 Charitním domově sv. Mikuláše poskytujeme sociální služby seniorům od 65 let, kteří jsou odkázání na pravidelnou
pomoc, podporu a péči jiné osoby a kteří nemohou žít ve
svém přirozeném prostředí.
Klademe důraz na jejich individuální potřeby, společenskou
aktivizaci a podporu samostatnosti a soběstačnosti.
Statistika
Kapacita domova:
Celkový počet klientů:
Nově přijatí klienti:
Zemřelí klienti:
Průměrný věk:
Nejstarší klient:
Nejmladší klient:
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30 lůžek
38
8
11
85 let
99
61

Události
• S cílem umocnění vynikající spolupráce domova s obcí
Ludgeřovice vznikla Rada Charitního domova sv. Mikuláše, jejímiž členy jsou – Mgr. Daniel Havlík (starosta obce
Ludgeřovice), Mgr. Alena Janošová (místostarostka obce
Ludgeřovice), Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher (zastupitel), Pavel Sobol (ředitel Charity Hlučín), Mgr. Ivana Kostková (vedoucí DSVM). Rada plní roli konzultačního a podpůrného
orgánu a je zaměřena na podporu činnosti a rozvoje Charitního domova. Zároveň je jejím cílem výměna informací
mezi vedením Charitního domova sv. Mikuláše a obcí Ludgeřovice.
• Zapojili jsme se do Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském
kraji na rok 2020 – obnova vybavení 6 pokojů včetně
předsíní. Celkové náklady na obnovu pokojů byly rozpočtovány na 361.216 Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši
288.500 Kč. V rámci projektu jsme kompletně vyměnili
nábytek v šesti pokojích. Zároveň došlo k výměně vybavení také ve dvou předsíních. Do jednoho pokoje byla pořízena nová kuchyňská linka. Součástí projektu byl i nákup tří
elektricky polohovatelných postelí vč. matrací a příslušenství. Díky projektu byl instalován funkční a esteticky příjemný nábytek, který přispěje k tomu, aby pobyt pro seniory
byl v našem domově co nejpříjemnější.

• Nadační fond Tesco vybral k podpoře náš projekt „Zahrádka pro seniory“ (DSVM) a přidělil nám 20 tis. Kč. Pořídili
jsme mobilní vyvýšené záhony, aby klienti opět mohli prožívat radost z vlastní vypěstované zeleniny a květin s vynaložením minimálního fyzického úsilí. Projekt je zaměřen
na zapojení částečně mobilních i invalidních klientů, včetně
klientů na invalidním vozíku do aktivit spojených s pobytem venku a zahrádkaření.
• Část výtěžku z Tříkrálové sbírky jsme použili na pořízení
pěti výživových enterálních pump. Pumpy představují významnou pomoc pro klienty, kteří nemohou přijímat potravu ústy. Díky těmto pumpám mají klienti zajištěn optimální
přísun živin a tekutin formou dávkování do žaludku a to
pohodlnou a šetrnou cestou. Celková cena pump činila
119.000, Kč.
• V Domově nově spolupracujeme s externím odborníkem –
nutričním specialistou, který poskytuje odbornou pomoc
a poradenství v oblasti zlepšování nutričního stavu klientů,
podílí se na sestavování jídelníčku dle nabídky, pravidelně
komunikuje s klienty o jejich přáních v oblasti stravování.

Provoz Charitního domova sv. Mikuláše byl v roce
2020 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 2020,
• dotací Moravskoslezského kraje z Programu na zvýšení
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020,
• dotací z rozpočtu obce Ludgeřovice,
• dotací z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí
z programů, jejichž cílem byla podpora organizací v boji
s následky epidemie koronaviru.

• Díky daru pedagogů ze Základní a mateřské školy v Ludgeřovicích ve výši 3000 Kč, jsme pořídili našim klientům
rehabilitační šlapadla.
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Charitní ošetřovatelská služba

U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Kancelář: pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
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

630 (240 žen a 390 mužů)
23 let
99 let
11288

Nejčastější úkony:
Počet převazů
Počet odběrů
Injekční aplikace

9110
1139
338			

Působnost služby
Bohuslavice, Bolatice, Bělá, Chuchelná, Darkovice, Dobroslavice, Dolní Benešov, Děhylov, Háj ve Slezsku, Hať, Hlučín,
Ostrava – Hošťálkovice, Jilešovice, Kozmice, Kobeřice, Kravaře, Ostrava – Lhotka, Ludgeřovice, Markvartovice, Ostrava – Petřkovice, Píšť, Rohov, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Vřesina, Závada
Události
Celý segment domácí péče trpí dlouhodobě nedostatkem
kvalifikovaného personálu. Počet zdravotních sester v ČR
neodpovídá potřebám zdravotnických zařízení, mezi kterými tak vzniká tvrdý konkurenční boj. Domácí zdravotní péče
nemá takové finanční možnosti, aby udržovala krok v oblasti
platů a mezd s velkými zdravotnickými zařízeními, především
nemocnicemi. I přesto se zatím díky obětavosti zdravotních
sester daří službu rozvíjet. V roce 2020 se podařilo získat pro
službu auto Škoda Octavia, které poskytla společnost Škoda Auto v rámci programu na pomoc organizacím během
pandemie koronaviru.
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Charitní pečovatelská služba

U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Kancelář: pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
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 poskytujeme 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

199 (132 žen a 67 mužů)
8
6 automobilů a 1 elektrokolo
41647
4 037 hodin
1 600 hodin

Působnost služby
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

Události
Pro službu bylo pořízeno nové auto Škoda Fabia z Programu
na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných
v Moravskoslezském kraji na rok 2020. Moravskoslezský
kraj poskytl dotaci ve výši 223.600 Kč. Klíčovým parametrem pro vysokou kvalitu poskytované služby je kvalitní tým,
který má důvěru klientů a jejich blízkých. V roce 2020 se
i přes náročnou situaci v celém segmentu podařilo udržet
stávající kolektiv a nedošlo k žádné personální změně.
Podpora
• 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 2020
• dotací Moravskoslezského kraje z Programu na zvýšení
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020,
• dotací z rozpočtu města Hlučín,
• dotací z rozpočtu měst a obcí Hlučínska, na jejichž území
byla služba poskytována
• dotací z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí
z programů, jejichž cílem byla podpora organizací v boji
s následky epidemie koronaviru
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Osobní asistence

U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Kancelář: pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
Bc. Kateřina Kaniová, DiS., vedoucí Osobní asistence
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

52 (38 žen a 14 mužů)
8
5
5 093 hodin

Působnost služby
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

úvazku o jednoho pracovníka v soc. službách. Tým tak tvoří
5 asistentek v přímé péči a vedoucí a sociální pracovnice
v jedné osobě. Klienti si také oblíbili fakultativní službu - Doprava klienta služebním autem Charity Hlučín, kterou využívají stále častěji. Pro službu bylo pořízeno nové auto Škoda
Fabia z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020.
Moravskoslezský kraj poskytl dotaci ve výši 223.600 Kč.
Podpora
• 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 2020
• dotací Moravskoslezského kraje z Programu na zvýšení
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020,
• dotací z rozpočtu města Hlučín,
• dotací z rozpočtu měst a obcí Hlučínska, na jejichž území
byla služba poskytována
• dotací z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí
z programů, jejichž cílem byla podpora organizací v boji
s následky epidemie koronaviru

Události
O službu osobní asistence je obrovský zájem, který dlouhodobě převyšuje kapacitní možnosti služby. Od ledna 2020
došlo po schválení Moravskoslezským krajem k navýšení
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Sociálně terapeutická dílna

Hlučínská 1330/7a, 747 14 Ludgeřovice
tel.: 595 053 929, mob.: 603 502 618
Mgr. Tereza Kupková, vedoucí Sociálně terapeutické dílny
e-mail: tereza.kupkova@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:
34 klientů (27 žen a 7 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
Vzhledem k opatřením souvisejícím s epidemií koronaviru
bylo možné výrobky klientů Sociálně terapeutické dílny zakoupit pouze na stálých výstavkách v Muzeu Hlučínska a na
Městském úřadě Hlučín.
Život dílny výrazně zasáhla opatření související s bojem pro-

ti epidemii koronaviru. V březnu se na 3 měsíce dílna pro
klienty uzavřela a pracovníci byli na tuto dobu převedeni
na jiná střediska. Po červnovém znovuotevření byla nastavena přísná pravidla tak, aby bylo možné dodržet všechna
pandemická opatření. Nejvýraznější změnou bylo dočasné
snížení okamžité kapacity z 12 na 8 klientů, a přerozdělení
docházejících klientů, díky čemuž bylo možné dodržet potřebné rozestupy na dílnách i na šatnách. Také se ke vchodu
nainstalovala desinfekční stanice a přizpůsobily se činnosti.
Například se zrušily praxe studentů, a nepořádaly se žádné
sportovní aktivity, ani pracovní exkurze. Výrobky klientů dílny
bylo možné zakoupit pouze na stálých výstavkách v Muzeu
Hlučínska a na Městském úřadě Hlučín.
Podpora
Provoz Sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín byl v roce
2020 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 2020
• dotací z rozpočtu města Hlučín,
• dotací z rozpočtu měst a obcí Hlučínska, na jejichž území
byla služba poskytována
• dotací z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí
z programů, jejichž cílem byla podpora organizací v boji
s následky epidemie koronaviru
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Půjčovna kompenzačních
pomůcek

U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Kancelář: pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
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

292
19
20
21
3
25
18

Působnost služby
Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Dobroslavice, Dolní
Benešov, 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 nové vybavení
půjčovny:
• 1 kus elektrické polohovací skládací lůžko vč. příslušenství
• 5 ks antidekubitních matrací
• 6 ks mechanických vozíků Meyra
Proběhla také kontrola funkčnosti všech pomůcek a jejich
oprava. U některých zastaralých kusů bylo rozhodnuto o jejich vyřazení.
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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 2020 využilo služby právní poradny 40 klientů. Její provoz byl výrazně omezen vzhledem k nutným
opatřením souvisejícím s bojem proti koronaviru.

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.

Právní poradnu zajišťuje na dobrovolnické bázi renomovaná
advokátní kancelář Křížák&Partneři.
Sběr šatstva
Sběr šatstva probíhal v omezeném rozsahu a v průběhu
přísných opatření souvisejících s epidemií koronaviru byl úplně pozastaven.
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Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita ČR a na Hlučínsku Charita Hlučín. V roce 2020 se uskutečnil již 20. 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: 2 632 251 Kč
Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65% zůstalo
1 710 963 Kč.
Do ulic vyšlo bezmála 1 200 koledníků.
Výtěžek sbírky roku 2020 byl věnován na tyto záměry:
• Obnova vybavení pro klienty domova pro seniory
• Oprava osvětlení v domově pro seniory
• Obnova vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek

Antošovice.................................................................15 590
Bělá............................................................................26 123
Bohuslavice .............................................................123 637
Bolatice + Borová.....................................................171 621
Darkovice...................................................................79 501
D. Benešov + Zábřeh...............................................166 439
Hať...........................................................................130 542
Hlučín - Bobrovníky....................................................59 140
Hlučín - Darkovičky....................................................88 661
Hlučín - město..........................................................310 894
Chuchelná..................................................................72 726
Kobeřice..................................................................163 049
Kozmice.....................................................................92 220
Kravaře, Dvořisko, Kouty..........................................292 226
Ludgeřovice.............................................................184 320
Markvartovice.............................................................78 181
Píšť...........................................................................103 349
Rohov........................................................................37 075
Strahovice..................................................................53 512
Sudice........................................................................33 353
Šilheřovice..................................................................81 816
Štěpánkovice...........................................................153 771
Třebom.........................................................................6 328
Vřesina.......................................................................75 989
Závada.......................................................................32 188
CELKEM..............................................................2 632 251
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Ekonomická část

Přehled o peněžních příjmech a výdajích Charity Hlučín v roce 2020 (v tis.Kč)				
Druh

Stav k 1.1.2020

Příjmy

104

1 695

Pokladna

Výdaje Stav k 31.12.2020
1 635

164

Bankovní účty

10 749

32 859

32 400

11 208

Celkem

10 853

34 554

34 035

11 372

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 2020 (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

4 264

509

235

3 122

100

298

Pečovatelská služba

6 232

385

1 271

3 986

163

427

Osobní asistence

2 814

216

106

2 285

79

128

366

156

10

192

0

8

Sociálně terapeutická
dílna

1 692

201

86

1 340

13

52

Domov sv. Mikuláše

17 113

2 320

1 181

12 528

517

567

Celkem náklady sociální
a zdravotní služby

32 481

3 787

2 889

23 453

872

1 480

342

59

0

187

0

96

32 823

3 846

2 889

23 640

872

1 576

Půjčovna pomůcek

Správa
Celkové náklady

42

Ekonomická část
Název:
Název:
Struktura
Struktura
nákladů
nákladů
Charity
Charity
Hlučín
Hlučín
v roce
v roce
2020
2020
(v(v
tis.tis.
Kč)
Kč)

872
789
789 872

3 846
3 846

Stav fondů Charity Hlučín (v tis. Kč) v roce 2020		
787
787

účet
911200

název

5 894
5 894
stav k 1.1.2020

přírůstek

úbytek

Fondy - Třikrálová sbírka

3771

1747

421

3771

1747

421

celkem

stav k
31.12.2020
2 889
2 889

5097

5097

Ve fondech organizace účtuje:					
o zdrojích získaných z veřejné sbírky
393
(vykazovaný stav odpovídá nevyčerpané částce z 393
veřejné
sbírky určené pro další použití)
Název: Struktura nákladů Charity Hlučín v roce 2020 (v tis. Kč)

Struktura nákladů Charity Hlučín v roce 2020 (v tis. Kč)

789

872

3 846
787

5 894
2 889

393

1717
353
353

Spotřeba
Spotřeba
mat.,
mat.,
zbož.
zbož.
a ener.
a ener.
501,
501,
502,
502,
503,
503,
504
504

Opravy
Opravy
a udržování
a udržování
511
511

Náklady
Náklady
nana
služby
služby
518
518

Mzdové
Mzdové
náklady
náklady
bezbez
OOOO

OON
OON
- DPČ
- DPČ
a DPP
a DPP
z 521
z 521

Soc.
Soc.
a zdr.
a zdr.
pojištění
pojištění
524,
524,

Ostatní
Ostatní
náklady
náklady
512,
512,
513,
513,
527,
527,
528,
528,
sk.sk.
53,53,
54,54,
5757
- 59
- 59 Odpisy
Odpisy
551,
551,
552
552

17 353

Spotřeba mat., zbož. a ener. 501, 502, 503, 504

Opravy a udržování 511

Náklady na služby 518

Mzdové náklady bez OO

OON - DPČ a DPP z 521

Soc. a zdr. pojištění 524,
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Ekonomická část

. Kč)
Název: Struktura výnosů Charity Hlučín v roce 2020 v členění podle zdrojů (v tis.

Struktura výnosů Charity Hlučín v roce 2020
v členění podle zdrojů (v tis. Kč)

364
2 056

465 574

355

246
Tržby za vl.výkony a služby 601, z 602, 604

9 176

1 085

Tržby za sociální služby z 602
Tržby od zdravotních pojišťoven z 602
Dotace z kraje na sociální služby ze zdrojů MPSV z 691
Dotace z kraje na sociální služby ze zdrojů kraje z 691
Dotace obce, města na sociální služby z 691
Ostatní výnosy z 64x, 65x
Odpisy majetku z dotací a darů z 649
Dary z 681, 682, z 648

12 773
5 679

44

Sbírky veřejné z 682, z 648

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, Ostrava-Plesná, 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, Medis Info Security,
Moravskoslezský audit, s.r.o., Nadace ČEZ, Nadační fond
TESCO, Nová šance, Sendtex, Sport a kultura Hlučín, ŠKODA AUTO, Technické služby Hlučín, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, ZŠ Ludgeřovice, Církevní MŠ Ludgeřovice
MUDr. Baldermanová Milena, MUDr. Bartusková Marie, MUDr. Bednařík Petr, MUDr. Feriancová Hana, MUDr.
Havlová Iveta, MUDr. Havlík Martin, MUDr. Henzl Jiří,

MUDr. Holinková Balgarová, MUDr. Honka Marek, MUDr.
Horváthová Silvie, MUDr. Janíková Radka, MUDr. Janková Jana, MUDr. Kazdová Jaromíra, MUDr. Kratochvílová
Eva, MUDr. Kubatá Markéta, MUDr. Kubina Daniel, MUDr.
Kulhavý Jiří, MUDr. Makhoul Mária, MUDr. Mateřánková
Alexandra, MUDr. Menšíková Tereza, MUDr. Michalská
Miroslava, MUDr. Michalský Karel, MUDr. Mokroš Radim, MUDr. Murcková Lenka, MUDr. Muroňová Michaela,
MUDr. Olšr Josef, MUDr. Ondrušová Claudia, MUDr. Papuga Tomáš, MUDr. Palzerová Darja, MUDr. Pazďora Vlastimil, MUDr. Plasgurová Hilda, MUDr. Pudich Erich, MUDr.
Pudichová Jana, MUDr. Řehořová Dagmar, MUDr. Řehová Eva, MUDr. Šproch Eva, MUDr. Štaier Lumír, MUDr. Vermeš Josef, MUDr. Víteček Oldřich, MUDr. Závadská Lenka
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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