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Slovo ředitele

Pavel Sobol 
ředitel Charity Hlučín

Vážení charitní přátelé, 

rok 2021 ovlivnila, stejně jako rok předchozí, epidemie koro-
naviru. Řešení jejího důsledku jasně a zřetelně ukázalo, jak 
zásadní jsou pro naši společnost lidé v pomáhajících profe-
sích. Naše zdravotní sestry, pečovatelky, osobní asistentky 
a sociální pracovníci ani na den nepřerušili svou práci a byli 
na blízku klientům. Za  to jim patří projev naší úcty, obdivu 
a obrovské poděkování. 

Jedním z  bolestných důsledků epidemie bylo, že poprvé 
ve dvacetileté historii Tříkrálové sbírky nemohli koledníci vy-
jít do ulic předat radostnou zvěst a popřát šťastný nový rok. 
I přesto lidé na sbírku nezapomněli a sami si vyhledali místa, 
kde bylo možné přispět, a nebo poslali příspěvek online. Vy-
bralo se neuvěřitelných 1,5 mil. Kč, což představuje jednak 
konkrétní materiální pomoc pro naše služby, ale také obrov-
skou injekci energie pro náš tým. Vědomí, že lidé kolem nás 

si váží naši práce a v těžké době jsou ochotni nám pomoci, 
nelze vyvážit penězi. Všem dárcům z celého srdce děkujeme. 

Epidemie nezastavila důležité rozvojové aktivity: investiční 
plány, opravy či modernizace. Podařilo se získat prostředky 
na nová auta, opravit střechu Charitního domova sv. Mikulá-
še či nakoupit vybavení do půjčovny. Významný posun nastal 
v oblasti IT a ekonomickém oddělení vč. fundraisingu. 
 
To hlavní ale zůstalo a zůstane. Tím je charitní poslání, které 
každý den ze všech svých sil naplňují naši sociální pracovní-
ci, zdravotní sestry, pečovatelky, asistentky a další pomocní 
pracovníci. Děkujeme, že je podporujete nejen svými dary, 
ale i modlitbami.   
 
Přeji Vám vše dobré.
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Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé, 

mám znovu příležitost poděkovat všem zaměstnancům 
Charity Hlučín. Prostřednictvím vašich služeb pomáháte 
všem lidem, kteří péči a starost potřebují. Děláte to vždy se 
samozřejmostí a rádi. Na nás pak je, abychom Vaše služby 
ocenili a podpořili vás v náročné a obětavé práci pro druhé. 

Jste součástí jednoho týmu a  já obdivuji váš neutuchající 
optimismus, velkou dávku laskavosti, ochotu vždy podpořit 
a povzbudit své klienty a v neposlední řadě nadšení pro tuto 
práci. Jsem přesvědčen o smysluplnosti vašeho poslání, ale 
také si uvědomuji jeho psychickou náročnost a  důležitost 
profesionálního přístupu. 

Vždy mě potěší, když se setkám s  lidmi, kteří přistupují 
ke své práci s radostí a zodpovědností. Přijímáte členy naší 
společnosti v jejich stáří, nemoci, bolesti, utrpení, pomáháte 
lidem bez domova, a to vše činíte z lásky k bližnímu. 

Vzpomeňme na slova Matoušova evangelia, kdy Bůh shro-
máždí své vyvolené: „Pojďte, požehnaní mého Otce, přijmě-
te jako úděl království, které je pro vás připravené od zalo-
žení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl 
jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste 

se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen 
a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.“ 
Oni se ptají, kdy jsme to všechno udělali? Vždyť jsme byli 
stále zaneprázdnění, neměli jsme čas vše, co říkáš, vyko-
nat. Na to Ježíš odpovídá: „Cokoli jste udělali pro jednoho 
z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ 

Láska ke každému člověku vychází z  lásky k Bohu. A zde 
nám může být příkladem sv. Anežka Česká. Láska ke Kristu 
ji přivedla na cestu péče o chudé, nemocné, sirotky a osa-
mělé matky. Tito nacházeli u ní vše potřebné, ale především 
nalézali lásku a  útočiště. Vy jste přebrali Anežčino poslání 
a pevně věřím, že se za zdar vaší práce u Boha přimlouvá. 
Sv. Anežka dala a stále dává živé poučení o tom, co zname-
ná být křesťanem – milovat Boha a bližní. 

Z celého srdce děkuji všem zaměstnancům, spolupracovní-
kům, dobrovolníkům a sponzorům Charity Hlučín. Právě vy 
jste tím nástrojem, který přináší lásku, odpuštění, jednotu, 
víru, naději, radost a dáváte světlo tam, kde vládne temnota. 
Vy všichni nesete dále korouhev s odkazem sv. Anežky Čes-
ké – sloužit svým bližním, pomáhat potřebným a vlévat jim 
do srdce lásku, naději a víru. 

Slovo 
člena Rady

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 sdruže-
ní Charita Česká republika. Charita ČR je právnickou oso-
bou dle Kodexu kanonického práva. Je součástí (útvarem) 
římskokatolické církve registrované v  ČR podle zákona č. 
3/2002 Sb., od níž odvozuje svou právní subjektivitu. Evido-
vána je podle téhož zákona. 

Charita Hlučín byla zřízena jako právnická osoba dle zřizova-
cího dekretu vydaného arcibiskupem olomouckým dne 27. 
května 1991 ve smyslu kán. 114, Kodexu kan. práva. Právní 
subjektivita byla Charitě Hlučín delegována Ministerstvem kul-
tury ČR dne 1. července 1994. V současné době je zřizovate-
lem Charity Hlučín Biskupství ostravsko-opavské.

Základní údaje 
Název:  Charita Hlučín
Sídlo:  U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
IČ:  44941960
E-mail:  sekretariat@charitahlucin.cz
Číslo účtu:  1843466399/0800
Datová schránka:  3idx5wf
Web:  www.charitahlucin.cz 
Právní forma:  evidovaná právnická osoba 
Registrace:  8/1-08-710/1996 u Ministerstva kultury ČR 

Poslání
Posláním Charity Hlučín je poskytování kvalitních sociálních 
a zdravotních služeb seniorům, lidem se zdravotním posti-
žením a  lidem ohroženým sociálním vyloučením. Všechny 
služby poskytujeme s důrazem na  lidskou důstojnost a  in-
dividualitu 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 Charitní domově sv. Mikuláše poskytujeme sociální služby 
seniorům od 65 let, kteří jsou odkázání na pravidelnou po-
moc, 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: 30 lůžek
Celkový počet klientů: 38
Nově přijatí klienti: 11
Zemřelí klienti: 8
Průměrný věk: 86 let
Nejstarší klient: 99 let
Nejmladší klient: 62 let 

Události 
• Probíhala pravidelná setkání Rady 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  podpůr-
ného orgánu a je zaměřena na podporu činnosti a rozvoje 
Charitního domova. Zároveň je jejím cílem výměna infor-
mací mezi vedením Charitního domova sv. Mikuláše a obcí 
Ludgeřovice.

• Díky úspěšnému projektu v Programu na podporu zvýšení 
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslez-
ském kraji na rok 2021 došlo k opravě části střechy, kte-
rá byla v havarijním stavu. Celkové náklady činily více než 
500 tis. Kč. Část ve výši 300 tis. Kč pokryla dotace. 



11

Charitní domov sv. Mikuláše

• Nadace ČEZ podpořila projekt „Kvalitní stravování pro se-
niory“. Z příspěvku byly uhrazeny služby nutričního exper-
ta, odborná školení pro pracovníka stravovacího provozu 
a vybavení pro přípravu kvalitní stravy

• S podporou Nadace Krása pomoci byl realizován projekt 
“Vybavení multifunkční místnosti pro klienty”. Díky finanč-
nímu příspěvku jsme pořídili potřebné vybavení do společ-
né jídelny, která je zároveň centrem denního života našich 
klientů.  Místnost je vybavena dostatečným úložným pro-
storem, kvalitními stoly a policemi pro uložení knih, pomů-
cek pro aktivizaci apod.

• V  Domově 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.

• Díky daru pedagogů ze Základní a mateřské školy v Lud-
geřovicích ve výši 3000 Kč, jsme pořídili  našim klientům 
rehabilitační šlapadla.

Provoz Charitního domova sv. Mikuláše byl v roce 
2021 podpořen: 
•  dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravsko-

slezského kraje,
• dotací Moravskoslezského kraje z Programu na podporu 

financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky 
kraje na rok 2021,

• dotací Moravskoslezského kraje z Programu na zvýšení 
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslez-
ském kraji na rok 2021, 

• dotací z rozpočtu obce Ludgeřovice    
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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 hospi-
talizace, ale jejich stav vyžaduje kvalifikovanou péči. Tu indi-
kuje lékař nebo zdravotnické zařízení a je plně hrazena zdra-
votními pojišťovnami. Charita Hlučín má uzavřeny smlouvy 
se šesti pojišťovnami. Službu poskytujeme 7 dnů v týdnu. 

Statistika 
Počet klientů celkem 647 (218 žen a 429 mužů)
Nejmladší klient 26 let
Nejstarší klient 101 let
Počet návštěv 11 127

Nejčastější úkony:
Počet převazů   8 040
Počet odběrů  1 127
Injekční aplikace  427   
 

Působnost služby
Bohuslavice, Bolatice, Bělá, Chuchelná, Darkovice, Dobro-
slavice, Dolní Benešov, Děhylov, Háj ve Slezsku, Hať, Hlučín, 
Ostrava – Hošťálkovice, Jilešovice, Kozmice, Kobeřice, Kra-
vaře, Ostrava – Lhotka, Ludgeřovice, Markvartovice, Ostra-
va – Petřkovice, Píšť, Rohov, Strahovice, Sudice, Šilheřovi-
ce, 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. Charitní domácí zdravot-
ní 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. Díky příspěvku sku-
piny MONETA bylo pořízeno nové auto Škoda Fabia, které 
používají zdravotní sestry pro dopravu ke klientům. Služba je 
financována z plateb zdravotních pojišťoven a darů fyzických 
právnických osob. 

Charitní 
ošetřovatelská 
služba
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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 oso-
bám 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 oso-
by se zdravotním handicapem ve věku 27 – 64 let a seniory 
od 65 let.

Statistika
Počet klientů 180 (124 žen a 56 mužů)
Počet pracovníků 8
Počet dopravních prostředků  6 automobilů a 1 elektrokolo
Počet výkonů celkem 34799 návštěv
Počet výkonů hodinově 4 015 hodin
Počet hodin rozvozu obědů  1 266 hodin

Působnost služby 
Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavi-
ce, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Kravaře, Ludgeřo-
vice, Markvartovice, Ostrava-Hošťálkovice, Ostrava-Lhotka, 
Ostrava-Petřkovice, Ostrava-Plesná, Píšť, Šilheřovice, Vřesi-
na, Závada

Události 
Díky úspěšnému projektu v Programu na podporu zvýšení 
kvality sociálních služeb poskytovaných v  Moravskoslez-
ském kraji na rok 2021 bylo pořízeno nové auto Škoda Fabia 
Combi. 

Podpora
•  dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravsko-

slezského kraje,
• dotací Moravskoslezského kraje z Programu na podporu 

financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky 
kraje na rok 2021

• dotací Moravskoslezského kraje z  Programu na  zvýšení 
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslez-
ském kraji na rok 2021, 

• dotací z rozpočtu města Hlučín, 
• dotací z rozpočtu měst a obcí Hlučínska, na jejichž území 

byla služba poskytována   
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Osobní asistence

U Bašty 275/3, 748 01 Hlučín
Kancelář: pondělí – čtvrtek 8:00 – 14:00 hod.
tel.: 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 plnohodnot-
ně ve svém přirozeném prostředí. Osobní asistence = sou-
bor 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 40 (31 žen a 9 mužů)
Počet pracovníků 7
Počet automobilů  5
Počet výkonů hodinově 6 999 hodin

Působnost služby
Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavi-
ce, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Kravaře, Ludgeřo-
vice, Markvartovice, Ostrava - Hošťálkovice, Ostrava Lhot-
ka, Ostrava - Petřkovice, Ostrava - Plesná, Píšť, Šilheřovice, 
Vřesina, Závada

Události
O  službu Osobní asistence byl velký zájem z  řad seniorů 
a osob se zdravotním postižením. Stávající kapacita služby 

nebyla schopna pokrýt zájem klientů, a proto bylo Moravsko-
slezským krajem v roce 2021 schváleno navýšení kapacity 
služby o 1,5 úvazku v přímé péči (s účinností od 1.1.2022).  
Pro službu bylo pořízeno nové auto Škoda Fabia, a to díky 
úspěšnému projektu v Programu na podporu zvýšení kvality 
sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 
na rok 2021. 

Podpora
• dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravsko-

slezského kraje,
• dotací Moravskoslezského kraje z Programu na podporu 

financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky 
kraje na rok 2021

• dotací Moravskoslezského kraje z  Programu na  zvýšení 
kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslez-
ském kraji na rok 2021, 

• dotací z rozpočtu města Hlučín, 
• dotací z rozpočtu měst a obcí Hlučínska, na jejichž území 

byla služba poskytována
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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:  42 klientů (31 žen a 11 mužů)
Počet zaměstnanců:  3
Okamžitá kapacita služby: 12

Působnost služby
Působnost Sociálně terapeutické dílny Ludgeřovice je v rám-
ci Moravskoslezského kraje. Klienti k nám dochází převážně 
z Hlučína a jeho okolních obcí. 

Události 
Do služby bylo přijato mnoho nových klientů, a tak byla naše 
práce zaměřena hlavně na poznávání, stmelování a stabiliza-
ci kolektivu. Navázali jsme spolupráci s Odborným učilištěm 
a  Praktickou školou Hlučín, která díky projektu Univerzity 
Palackého v Olomouci zajišťuje praxe svých žáků například 
právě v naší dílně a v mnoha dalších zařízeních na Hlučín-

sku. Po  pauze způsobené epidemií koronaviru se pomalu 
rozběhly i prezentační akce a prodejní výstavky výrobků na-
šich klientů. Pozitivní ohlasy, které jsme na těchto akcích sly-
šeli, nás utvrzují v tom, že naše dílna má velký smysl nejen 
pro naše klienty, ale je důležitá i pro lidi z našeho okolí.

Na konci roku jsme pak provedli nutnou rekonstrukci části 
podlah a sanaci zdiva.

Podpora 
Provoz Sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín byl v roce 
2021 podpořen:
•  dotací ze státního rozpočtu prostřednictvím Moravsko-

slezského 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 
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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 kompenzač-
ních 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 272
Počet elektricky polohovatelných lůžek 17
Počet invalidních vozíků 20
Počet toaletních křesel 22
Počet jídelních stolků 4
Počet chodítek 29
Ostatní pomůcky 26

Působnost služby 
Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Děhylov, Dobro-
slavice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku, Hať, Hlučín, Hlučín 
– Bobrovníky, Hlučín – Darkovičky, Hněvošice,  Hrabyně, 
Chuchelná, Klimkovice, Kozmice, Kravaře, Ludgeřovice, 
Markvartovice, Ostrava - Antošovice, Ostrava – Hošťálkovi-
ce, Ostrava - Hrabůvka, Ostrava – Lhotka, Ostrava – město, 
Ostrava - Petřkovice, Ostrava - Plesná, Ostrava – Poruba, 
Píšť, Rohov, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpánkovice, 
Štítina, Vřesina, Závada

Události 
Z výtěžku Tříkrálové sbírky bylo pořízeno nové vybavení 
půjčovny:  
•  2 ks mechanických vozíků Meyra
• 5 ks antidekubitních matrací
• 3 ks antidekubitních matrací s kompresorem
• 2 ks jídelních stolků
• 3 ks pojízdných chodítek
• 2 ks vysokých pojízdných chodítek
• 2 ks pojízdných židlí do sprchy
• 3 ks sedaček na vanu
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Další služby

Právní poradna
Charita Hlučín nabízí  zprostředkování právní pomoci, a  to 
formou bezplatné právní poradny. Poradna je otevřena kaž-
dý 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 pře-
dem objednat. V roce 2021 využilo služby právní poradny 44 
klientů. Její provoz byl výrazně omezen vzhledem k nutným 
opatřením souvisejícím s  bojem proti koronaviru. V  někte-
rých měsících probíhala telefonicky. 

Právní poradnu zajišťuje na dobrovolnické bázi renomovaná 
advokátní kancelář Křížák&Partneři.

Potravinová pomoc 
Charita Hlučín je odběratelskou organizací Potravinové ban-
ky 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 part-
nerským organizacím, které výtěžek poskytnou potřebným. 
Jde zejména o Apoštolskou církev Hlučín.



24

Tříkrálová 
sbírka



25

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita ČR a na Hlu-
čínsku Charita Hlučín. V roce 2021 se uskutečnil již 21. ročník. 
Ten byl výrazně ovlivněn epidemií koronaviru, která znemožni-
la koledníkům vyrazit do ulic. Sbírka tak probíhala pouze on-
line a formou tzv. statických pokladniček umístěných na ve-
řejně dostupných místech. Děkujeme všem organizacím, 
které umožnily umístění pokladniček ve svých provozovnách 
a všem dárcům, že sbírku podpořili i v náročné době.

Vykoledovaná částka:  1 741 259 Kč
Statické pokladničky:  1 464 443 Kč
Online koleda:   276 816 Kč
Charitě Hlučín dle celostátně určeného
klíče 65% zůstalo  1 131 818 Kč. 

Výtěžek sbírky roku 2021 byl věnován na tyto záměry: 
•  Obnova budovy domova pro seniory 
• Obnova vybavení půjčovny kompenzačních pomůcek 
• Podpora péče o umírající a nemocné v Charitní ošetřovatel-

ské službě

Antošovice ................................................................11 400
Bělá ...........................................................................15 184
Bohuslavice  ..............................................................89 531
Bolatice + Borová ....................................................100 845
Darkovice ..................................................................50 538
D. Benešov + Zábřeh ................................................70 747
Hať ............................................................................68 536
Hlučín - Bobrovníky .....................................................6 866
Hlučín - Darkovičky ...................................................20 672
Hlučín - město .........................................................151 585
Chuchelná .................................................................44 100
Kobeřice....................................................................95 770
Kozmice ....................................................................46 245
Kravaře, Dvořisko, Kouty .........................................176 632
Ludgeřovice ............................................................119 059
Markvartovice ............................................................30 078
Píšť ............................................................................78 103
Rohov .......................................................................23 345
Strahovice .................................................................30 803
Sudice .......................................................................25 041
Šilheřovice .................................................................47 677
Štěpánkovice ............................................................84 278
Třebom ........................................................................3 817
Vřesina ......................................................................48 211
Závada ......................................................................25 380
CELKEM ............................................................ 1 464 443
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Ekonomická část Ekonomická část
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Přehled o peněžních příjmech a výdajích Charity Hlučín v roce 2021 (v tis.Kč)    

Druh Stav k 1.1.2021 Příjmy Výdaje Stav k 31.12.2021

Pokladna  164     1 777     1 801     140    

Bankovní účty  11 208     36 999     35 655     12 552    

Celkem  11 372     38 776     37 456     12 692    

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 2021 (v tis.Kč)

Středisko/činnost
Celkem  
náklady

z toho:

materiál, 
energie, 

ostatní neskl.
dod.

služby
osobní ná-

klady

odpisy, 
prodaný maj., 

tvorba  
a použití 
rezerv

ostatní

Ošetřovatelská služba 4 750 602 210 3 474 177 287

Pečovatelská služba 6 391 431 1 040 4 285 183 452

Osobní asistence 3 212 191 76 2 617 106 222

Půjčovna pomůcek 324 110 11 196 0 7

Sociálně terapeutická 
dílna

2 215 251 126 1 528 9 301

Domov sv. Mikuláše 19 471 2 274 1 064 14 541 495 1 097

Celkem náklady sociální 
a zdravotní služby

36 363 3 859 2 527 26 641 970 2 366

Správa 377 4 14 214 0 145

Celkové náklady 36 740 3 863 2 541 26 855 970 2 511

Ekonomická část
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Struktura nákladů Charity Hlučín v roce 2021 (v tis. Kč)

Stav fondů Charity Hlučín (v tis. Kč) v roce 2021  

účet název stav k 1.1.2021 přírůstek úbytek
stav 

k 31.12.2021

911200 Fondy - Třikrálová sbírka 5097 1859 428 6528

celkem 5097 1859 428 6528

Ve fondech organizace účtuje:     
o zdrojích získaných z veřejné sbírky 
(vykazovaný stav odpovídá nevyčerpané částce z veřejné sbírky určené pro další použití) 

Ekonomická část Ekonomická část

3 863

1 600

2 541

20 204

6 651

911 970

Spotřeba mat., zbož. a ener. Opravy a udržování Náklady na služby Mzdové náklady bez OON

Soc. a zdr. pojištění Ostatní náklady Odpisy
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Struktura výnosů Charity Hlučín v roce 2021 
v členění podle zdrojů (v tis. Kč) 

Ekonomická část

288

8 792

6 049

2 944

12 955

1 317

2 156
68 358

493 1 270

Tržby za vl.výkony a služby

Tržby za sociální služby 

Tržby od zdravotních pojišťoven

Dotace z MPSV na sociální služby

Dotace z kraje na sociální služby ze zdrojů 
MPSV
Dotace z kraje na sociální služby ze zdrojů 
kraje
Dotace obce, města na sociální služby

Ostatní dotace na sociální služby EU

Ostatní výnosy

Odpisy majetku z dotací a darů

Dary 
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Zpráva  auditora
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Zpráva  auditora Zpráva  auditora
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Zpráva  auditora
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Zpráva  auditora Zpráva  auditora



50

Poděkování 
za podporu



51

Poděkování partnerům

Města a obce: Bělá, Bohuslavice, Bolatice, Darkovice, Dě-
hylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Chuchelná, Kobeři-
ce, Kozmice, Kravaře, Markvartovice, Ostrava-Hošťálkovice, 
Ostrava-Lhotka, Ostrava-Plesná, Píšť, Rohov, Sudice, Stra-
hovice, Šilheřovice, Štěpánkovice, Třebom, Vřesina, Závada. 

Římskokatolické farnosti: Bohuslavice, Bolatice, Dolní Bene-
šov, Hať, Hlučín, Chuchelná, Kobeřice, Kozmice, Kravaře, 
Ludgeřovice, Píšť, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, Štěpán-
kovice, Vřesina, Závada.

Apoštolská církev Hlučín, Církevní MŠ Ludgeřovice, CINE 
– servis s.r.o. - Jaroslav Loskot, EVAVIT s.r.o. – Lékárna 
U  Vítka, Fontána Hlučín, Gymnázium Josefa Kainara Hlu-
čín, Happy Doctor, Chytrá organizace, Informační centrum 
a muzeum Hlučínska, Městská policie Hlučín, Karin Bělasová 
– Pomozte nám vrátit úsměv dětem, MONETA Money Bank, 
Moravskoslezský audit, s.r.o., Nadace ČEZ, Nadační fond 
TESCO, Nová šance, Potravinová banka v Ostravě, Sport 
a  kultura Hlučín, ŠKODA AUTO, Technické služby Hlučín, 
THOMAS s.r.o., Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, 
ZŠ Ludgeřovice, 

MUDr.  Baldermanová Milena,  MUDr.  Bartusková Ma-
rie,  MUDr.  Bednařík Petr,  MUDr.  Feriancová Hana, 
MUDr.  Havlová Iveta, MUDr.  Havlík Martin, MUDr.  Hen-

zl Jiří, MUDr.  Holinková Balgarová,  MUDr.  Hon-
ka Marek, MUDr.  Horváthová Silvie, MUDr.  Janíková 
Radka, MUDr.  Janková Jana, MUDr.  Kazdová Jaromí-
ra,  MUDr.  Kratochvílová Eva,  MUDr.  Kubatá Markéta, 
MUDr. Kubina Daniel, MUDr. Kulhavý Jiří, MUDr. Makhoul 
Mária, MUDr.  Mateřánková Alexandra,  MUDr.  Menšíko-
vá Tereza, MUDr. Michalská Miroslava, MUDr. Michalský 
Karel, MUDr.  Mokroš Radim,    MUDr.  Murcková Lenka, 
MUDr. Muroňová Michaela, MUDr. Olšr Josef, MUDr. Ond-
rušová Claudia, MUDr. Papuga Tomáš, MUDr. Palzerová 
Darja,  MUDr.  Pazďora Vlastimil,  MUDr.  Plasgurová Hil-
da, MUDr. Pudich Erich, MUDr. Pudichová Jana, MUDr. Ře-
hořová 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 po-
jišťovna Ministerstva vnitra ČR 

Zvláštní poděkování všem koordinátorům a  koledníkům 
Tříkrálové sbírky. 
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www.charitahlucin.cz


