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O nás
Charita Opava je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součást Charity 
Česká republika je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis.
Posláním Charity Opava je profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky 
znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce. Tuto vizi se snažíme na 
Opavsku převádět do praxe na poli sociálních a zdravotních služeb již více než třicet let.

Naše činnost se zaměřuje na čtyři oblasti:

V sekci služeb seniorům a zdravotnických zařízení provozujeme pečovatelskou službu, 
ošetřovatelskou službu, mobilní hospic a stacionář pro seniory. Do této sekce patří také naše 
Wellness centrum, kde pracují maséři převážně s postižením zraku, a také Klub sv. Anežky, 
který poskytuje volnočasové vyžití aktivním seniorům a zajišťuje provoz Knihovny křesťanské 
literatury.
Sekce sociálních služeb zastřešuje péči o lidi s nejrůznějšími handicapy. Lidem se zrakovým 
postižením, s mentálním znevýhodněním a s chronickým duševním onemocněním poskytujeme 
ve čtyřech střediscích sociální služby chráněného bydlení, sociální rehabilitace, následné 
péče, a také stacionář a sociálně terapeutickou dílnu.
V sekci sociální pomoci poskytujeme v občanské poradně službu odborného sociálního 
poradenství a ve středisku Naděje službu krizové pomoci lidem, kteří se ocitli v tíživé životní 
situaci.
Od počátku naší činnosti se také zaměřujeme na zaměstnávání lidí, pro které je velmi obtížné 
najít zaměstnání na otevřeném trhu práce. V našich chráněných dílnách zaměstnáváme více než 
170 osob s handicapem. Od podzimu 2020 v nových prostorách v průmyslovém areálu v Jaktaři.

Charita Opava má zaregistrováno 10 sociálních služeb, dvě nestátní zdravotnická zařízení 
a řadu živnostenských oprávnění. V roce 2021 jsme měli více než 290 zaměstnanců a našich 
služeb využilo více než 3 200 lidí. Celá činnost Charity Opava je certifikována dle norem 
ISO 9001 a 14001.

Charita Opava
Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-Jaktař

Tel.: (+420)553 612 780
E-mail: info@charitaopava.cz

www.charitaopava.cz
Datová schránka: h3w253v

IČO: 43964591, DIČ: CZ43964591
Účet: 154871941/0300, vedený u ČSOB, a. s.
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Přestavba budovy
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Vážení a milí čtenáři, přátelé a příznivci Charity Opava,

ve výroční zprávě za rok 2020 jsem ve svém úvodním slovu psal 
o tom, do jak náročných situací nás postavila epidemie covidu-19, 
a děkoval všem zaměstnancům i partnerům, že jsme navzdory 
všem těžkostem a obavám zvládli většinu úkolů a povinností 
vyplývajících z našich služeb. A epidemie covidu-19 bohužel 
zásadně ovlivnila i rok 2021.

Ano, opět za sebou máme velmi náročný rok, kdy se navíc 
v důsledku pokračující epidemie na nás všech projevovala únava. 

Epidemická opatření nejen omezila koledování Tříkrálové sbírky, ale opět se podepsala na 
provozu všech středisek Charity Opava.

Nutnost umět si poradit i v nelehkých okolnostech nás ale zároveň mnohému naučila. 
I v bojových a stále se měnících podmínkách se nám podařilo udržet v každodenní činnosti 
všechny terénní služby a provoz většiny středisek. Zároveň jsme k úspěšnému závěru dotáhli 
stavební práce rekonstrukce Sociálně terapeutické dílny Radost, které by bylo velmi náročné 
zvládnout i v podmínkách normálních.

Výčet celé řady aktivit, které jsme prováděli v roce 2021, přináší výroční zpráva, kterou právě 
držíte v rukou. To, že se můžeme za rokem 2021 ohlížet jako za rokem úspěšným, je možné jen 
díky vysokému nasazení všech pracovníků Charity Opava, díky odvaze pracovníků v první linii 
a také solidaritě, kterou si navzájem projevovali pracovníci jednotlivých středisek. Přes veškeré 
obavy uměli lidé Charity Opava nebezpečí a strach z něj překonat, protože si byli dobře vědomi 
toho, že jejich práce pro druhé se nemůže zastavit.

Velmi si toho vážím. Stejně jako pomoci všech našich partnerů, dobrovolníků a dárců, která pro 
nás byla v roce 2021 opět zásadní. Všem, kteří se společně podílejí na opavském charitním díle, 
srdečně děkuji.

Jan Hanuš, ředitel Charity Opava

Slovo ředitele
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LEDEN
Tříkrálová sbírka se z důvodů epidemie covidu-19 přesouvá do obchodů, lékáren a on-line 
prostoru, protože epidemická nařízení znemožňují koledování v domácnostech.
Chráněné dílny Charity Opava získaly prestižní audit organizace WEEELABEX a staly se tak teprve 
sedmou českou firmou, jež obdržela prestižní certifikát o auditu.
Sociálně terapeutická dílna Radost se kvůli rozsáhlé rekonstrukci pro následujících šest měsíců 
musela přestěhovat do náhradních prostor ve vedlejší budově.

ÚNOR
Hned čtyřmi oceněnými snímky byla zastoupena Charita 
Opava ve fotosoutěži MŮJ SVĚT. Zaslané fotografie hodnotila 
odborná porota tvořená vedle Jindřicha Štreita také Jiřím 
Siostronkem a zástupcem partnerské firmy Asekol. Vernisáž 
se sice v březnu nemohla z epidemiologických důvodů 
uskutečnit tak jako v předchozích letech, ale lidé si mohli 
nejlepší fotografie prohlédnout v dubnu na venkovní výstavě 
na Horním náměstí v Opavě.

BŘEZEN
Charita Opava se spolu s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity zúčastnila projektu, 
který odborně vyhodnotí poznatky z poskytování zdravotních a sociálních terénních služeb 
v době koronakrize. Jeho výsledkem bude vytvoření manuálu pro zvládání podobných situací, 
monografie o závěrech výzkumu a také aktualizace učebních oborů.

DUBEN
V akci Postní almužna občané obcí Služovic a Vrbka již po deváté vybrali auto plné trvanlivých 
potravin a drogistického zboží pro klienty Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně 
nemocné. V roce 2021 byla sbírka dokonce úspěšnější, než v předchozích letech.

KVĚTEN
Každoročně Charita Opava na začátku května staví na dvoře 
ředitelství v Jaktaři májku. U této malé slavnosti vítání jara 
se sejdou zaměstnanci a klienti ze všech středisek. V roce 
2021 se z důvodů covidových omezení nemohla slavnost 
uskutečnit, a tak jsme si řekli, že když nemůžeme my 
k májce, může májka k nám. Ředitel Jan Hanuš naložil velký 
věnec a vrchol májky na vozík a postupně navštívil všechna 
střediska, jejichž zaměstnanci a klienti na májku připevnili 
svou vlastní stuhu a ozdoby.
Sociálně terapeutická dílna Radost si díky úspěšnému crowdfundingovému projektu „Káva pro 
Radost na Hradeckém slunovratu“ může pořídit vlastní pojízdnou kavárnu i s vybavením.

Události roku 2021 ve zkratce
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ČERVEN
Sluníčkové odpoledne - tradiční předprázdninové setkání 
koledníků Tříkrálové sbírky a příznivců i přátel Charity 
Opava jsme museli opět oželet z důvodů epidemiologických 
omezení.
Klienti Charity Opava se zúčastnili akce Den Charity Opava 
na zámku v Raduni. Paní kastelánka připravila pro klienty 
speciální prohlídky zámku a zámecké oranžerie upravené 
tak, aby je mohli zvládat i se svým hendikepem. Součásti byla 
i vernisáž snímků 13. ročníku fotosoutěže Můj svět.

ČERVENEC
Wellness centrum začalo nabízet novou rehabilitační metodu, takzvaný SM systém. SM systém 
je metoda, která se skládá ze souboru cviků se speciálními elastickými lany, která posílí ochablé 
svaly a uvolní svaly přetížené.

SRPEN
Chráněné dílny Charita Opava otevřely prodejní sklad plný rozmanitého zboží v novém sídle 
chráněných dílen na ulici Přemyslovců 37.

ZÁŘÍ
Již počtvrté uspořádala Charita Opava a Okresní fotbalový svaz 
Opava benefiční akci Sportovní den (nejen) pro klienty. Nejen, 
že si návštěvníci vyzkoušeli netradiční disciplíny, ale podařilo 
se vybrat pěknou částku pro mobilní hospic Pokojný přístav.
Mraveneček oslavil v Klubu ART v Obecním domě výročí dvaceti 
let trvání. Mezi mnoha vzácnými hosty byli přivítáni manželé 
Závorkovi, díky jejichž aktivitě mohl Mraveneček vzniknout.

ŘÍJEN
Sociálně terapeutická dílna Radost slavnostně otevřela 
s požehnáním biskupa Martina Davida nové bezbariérové 
prostory, které vznikly rozsáhlou a náročnou rekonstrukcí. 
Klienti dílny tak budou mít k dispozici nové větší prostory 
s kvalitním zázemím (vzniklo pět dílen a cvičná cateringová 
kuchyň) a současně mají i možnost odpočinku v relaxační 
místnosti či na zelené střešní terase propojené se zahradou.

LISTOPAD
Český stát nabídl během tří měsíců v akci ’Milostivé léto’ možnost všem dlužníkům, kteří byli 
v exekuci z důvodu nesplácení jakékoliv veřejnoprávní instituci, odpustit z dluhu úroky či penále. 
Občanská poradna pomáhala lidem v exekuci se v této problematice zorientovat a připravit 
potřebné dokumenty.

PROSINEC
Rok se s rokem sešel a v Charitě Opava opět chystáme Tříkrálovou sbírku.
Nejen terénní služby, ale i ostatní střediska Charity Opava musí stále pracovat ve velmi náročných 
epidemických podmínkách.
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Organizační struktura
Charity Opava
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Organizační uspořádání
Charity Opava
Statutární zástupce:
 Jan Hanuš, ředitel

Zástupce ředitele:
 Ing. Tomáš Schaffartzik

Rada Charity Opava:
 Mgr. Ivo Mludek (předseda)
 Ing. Jan Petkov
 Mgr. Lucie Dosbabová

Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení:
 Bc. Petra Thiemlová, DiS.
 tel: 553 764 084, thiemlova@charitaopava.cz

Sekce sociálních služeb:
 Pavlína Králová, DiS.,
 tel.: 553 612 780, kralova@charitaopava.cz

Sekce sociální pomoci:
 Mgr. Lucie Trunečková
 tel.: 553 616 437, truneckova@charitaopava.cz

Sekce chráněného zaměstnávání:
 Ing. Tomáš Schaffartzik
 tel.: 553 764 057, schaffartzik@charitaopava.cz

Sekce provozu, ekonomiky a personalistiky:
 Jan Hanuš
 tel.: 553 612 780, hanus@charitaopava.cz
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Sekce služeb
seniorům

a zdravotnických
zařízení
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Charitní pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba umožnuje klientům v případě snížení 
soběstačnosti co nejdelší pobyt v domácím prostředí. Mezi úkony, které 

poskytujeme v domácím prostředí, patří hygiena, celková koupel, pomoc při podání jídla, 
dovoz obědů, nákupy, nutné pochůzky, úklidy, sociální poradenství apod.

Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu seniorům a lidem od 19 let se zdravotním 
postižením, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivá sociální situace je chápana jako 
snížená soběstačnost způsobená věkem nebo zdravotním postižením. Osobní, individuální péče 
je poskytována formou pečovatelských služeb v bytě klienta.

Cílem je:
•  umožnit lidem žít a dožít ve vlastním domácím prostředí,
•  poskytovat službu v souladu s potřebami klientů,
•  podpořit klienty při péči o vlastní osobu a domácnost,
•  podpořit klienty ve zlepšení nebo zachování stávající soběstačnosti.

Vedoucí střediska: Bc. Petra Thiemlová, DiS.
Kontaktní údaje: Kylešovská 4, 746 01 Opava
 tel.: 553 764 084
 mobil: 733 676 703
 e-mail: pecovatelskasluzba@charitaopava.cz

21 zaměstnanců - 282 klientů - 7 dní v týdnu - 8 hodin denně - 63 250 provedených úkonů - 
21 770,5 hodin s klienty

Poděkování:
•  Podpořeno z dotace Moravskoslezského kraje. Děkujeme.
•  Děkujeme…
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Charitní ošetřovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje nemocnému člověku komplexní 
zdravotní péči v jeho domácím prostředí, kde mu mohou být nablízku 
jeho nejdražší, kde má své místo. Má zde svou postel, svoje knížky, svého 
psa i okno, ze kterého se denně dívá ven, jak plyne čas. Středisko je 
zdravotnickým zařízením registrovaným v registru Moravskoslezského kraje.

Posláním služby je profesionálně poskytovat odbornou zdravotní péči ve vlastním sociálním 
prostředí klienta.

Cílem je:
•  spokojený klient ošetřovaný v domácím prostředí,
•  uspokojování biologických, psychologických, sociálních a spirituálních potřeb dle aktuálního 

stavu klienta a na základě spolupráce s ošetřujícím lékařem, bez nutnosti hospitalizace.

Vedoucí střediska:  Lucie Kamrádová
Kontaktní údaje: Kylešovská 4, 746 01 Opava
 tel.: 553 623 171
 mobil: 604 111 837 (vrchní sestra)
 e-mail: chops@charitaopava.cz

6 zaměstnanců - 500 klientů - 7 dní v týdnu - 8 hodin denně - 27 922 provedených úkonů - 
4 130 hodin s klienty

Poděkování:
Podpořeno z dotace Moravskoslezského kraje. Děkujeme.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek je doplňkovou činností terénních služeb 
Charity Opava. Kompenzační pomůcky jsou přednostně poskytovány 
stávajícím klientům středisek Pokojný přístav, Charitní ošetřovatelská 
a Charitní pečovatelská služba. Klientům, kterým služby neposkytujeme, 

bude pomůcka poskytnuta jen v případě, že je pomůcek ve skladě dostatek.

Zodpovědná osoba: Bc. Světlana Štenclová
Kontaktní údaje: Kylešovská 4, 746 01 Opava

mobil: 733 676 703
e-mail: pecovatelskasluzba@charitaopava.cz
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Mobilní hospic Pokojný přístav
Mobilní hospic Pokojný přístav nabízí nemocným zajištění paliativní, 
symptomatické léčby. Tato léčba je zaměřena na zvýšení kvality 
života těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou 
v pokročilém či terminálním stadiu a není nutná nemocniční léčba. Jejím 

cílem není vyléčit či prodloužit život, ale zmírnit nežádoucí příznaky onemocnění. Středisko 
je zdravotnickým zařízením a je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

Posláním je profesionálně poskytovat odbornou hospicovou péči nevyléčitelně nemocným 
a jejich rodinám ve vlastním sociálním prostředí a umožnit klientům uzavřít život důstojně doma 
v kruhu svých blízkých.

Cílem je:
•  zachování co nejvyšší možné kvality života nevyléčitelně nemocných pomocí paliativní péče,
•  zajistit kvalitní léčbu bolesti onkologicky nemocných v terminálním stadiu,
•  zajistit komplexní péči o umírajícího klienta a respektovat jeho důstojnost.

Vedoucí střediska: Libuše Smějová, od 1. 2. 2021 Eva Mertová
Kontaktní údaje: Kylešovská 4, 746 01 Opava
 tel.: 553 623 171
 mobil: 737 999 979
 e-mail: pokojnypristav@charitaopava.cz

5 zaměstnankyň - 218 klientů - 7 dní v týdnu - 24 hodin denně - 19 117 provedených úkonů - 
12 862 hodin s klienty

Poděkování:
•  Podpořeno z dotace Moravskoslezského kraje. Děkujeme.
•  Děkujeme za podporu statutárnímu městu Opava.
•  Děkujeme nadaci Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové za podporu při pomoci potřebným 

během covidové doby.
•  Děkujeme všem lékařům a lidem, kteří domácí hospicovou péči podporují. Umožňuje to našim 

klientům umírat důstojně v domácím prostředí.
•  Děkujeme za podporu JUDr. Oldřichu Řeháčkovi, Ph.D.
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Denní stacionář pro seniory
Denní stacionář pro seniory je sociální zařízení, které svým klientům nabízí 
bohatý program i odbornou péči. Velkou pozornost zaměstnanci věnují 
fyzickým, psychickým, sociálním i duchovním potřebám každého člověka 
a zároveň podporují jeho přirozené rodinné zázemí. Aktivity v příjemném 

prostředí přispívají k intenzivnějšímu prožívání života i v období zásadního úbytku sil.

Posláním denního stacionáře je zabezpečit péči a podporu seniorům, kteří nemohou přes den 
setrvat ve svém domácím prostředí z důvodu nepříznivé sociální situace. Nepříznivá sociální 
situace je určité omezení způsobené věkem, onemocněním či postižením. Pomáháme pečujícím 
rodinám, kterým touto službou nabízíme sdílení péče o jejich blízkého.

Cílem je:
•  podporovat udržení nebo zlepšení fyzických a psychických schopností klientů,
•  podporovat soběstačnost klientů,
•  umožnit klientům aktivní trávení dne.

Vedoucí střediska: Jana Řehulková
Kontaktní údaje: Kylešovská 4, 746 01 Opava
 tel.: 553 710 915
 mobil: 603 731 845 / 728 194 000
 e-mail: anezka@charitaopava.cz

6 zaměstnanců - 54 klientů - 5 dní v týdnu - 8 hodin denně - 5 886 hodin s klienty

Poděkování:
•  Děkujeme za podporu Moravskoslezskému kraji a statutárnímu městu Opava.
•  Děkujeme za dobrou spolupráci všem rodinným pečovatelům našich klientů.
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Klub sv. Anežky – dobrovolné sdružení 
Charity Opava
Klub sv. Anežky je klubem pro seniory. Sdružuje nejen bývalé zaměstnance 

a dobrovolníky Charity Opava, ale je otevřen všem seniorům z Opavy a okolí. Místem 
pravidelného setkávání je dům U Sv. Anežky na Kylešovské ulici č. 4 v Opavě. Činnost klubu 
připravuje realizační tým dobrovolníků Charita Opava z řad seniorů, kteří mají s touto prací 
dlouholeté zkušenosti.

Každý týden se mají členové klubu na co těšit, neboť nabídka jeho aktivit je skutečně bohatá, ať 
už jde o pravidelné besedy, přednášky, výlety, kulturní či vzdělávací akce. Dvakrát ročně pořádá 
Klub sv. Anežky celodenní duchovní obnovu pro více než sto účastníků.

V roce 2021 byla činnost klubu kvůli coronavirové pandemii a s ní souvisejícími nařízenými 
opatřeními z velké části omezena.

Klub svaté Anežky provozuje v prostorách fary kostela sv. Ducha KNIHOVNU KŘESŤANSKÉ 
LITERATURY.

Posláním a cílem je umožnit starším občanům Opavy a blízkého okolí udržovat společenský život 
a naplnit jejich volný čas smysluplnou činností.

Koordinátor klubu sv. Anežky: Marie Smolková
Kontaktní údaje: mobil: 721 570 543
 e-mail: anezka@charitaopava.cz

Koordinátor knihovny: Pavla Kusáková, Eva Baranová
Kontaktní údaje: Masarykova třída 39, Opava
 e-mail: anezka@charitaopava.cz

Poděkování:
• Děkujeme za podporu statutárnímu městu Opava.
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Wellness centrum
Wellness centrum je jedním z chráněných pracovišť Charity Opava a nabízí 
všem, kteří chtějí zmírnit nebo zcela odstranit potíže se ztuhlostí kloubů 
a bolest ve svalech, pomoc našich nevidomých a slabozrakých masérů 

s odbornou kvalifikací zdravotnických pracovníků. Jejich zrakový handicap jim umožňuje 
citlivě rozpoznat problémová místa a stanovit tak účinnou terapii.

Posláním a cílem je zaměstnávání zdravotně znevýhodněných masérů. Poskytování vysoce 
kvalitní a cenově dostupné rehabilitační služby široké veřejnosti.

Wellness centrum splňuje podmínky pro náhradní plnění dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti.

Vedoucí střediska: Pavel Veverka
Kontaktní údaje: Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař
 tel.: 553 611 322
 mobil: 605 444 322
 e-mail: wellness@charitaopava.cz
 facebook: www.facebook.com/WellnessCentrumCharityOpava/

Detašované pracoviště: Kylešovská 4, 746 01 Opava, mobil: 605 443 222

9 zaměstnanců - 1 090 uživatelů - 5 dní v týdnu - 5 803 provedených úkonů - 2 901 hodin 
s klienty

Poděkování:
•  Děkujeme ÚP ČR za podporu.
•  Ministerstvu průmyslu a obchodu děkujeme za podporu.
•  Děkujeme za podporu projektu, Světluška chrání“. Projekt je realizován za pomoci Nadačního 

fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.
•  Děkujeme všem našim zákazníkům.
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Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově 
postižené ve Vlaštovičkách
Dům poskytuje služby chráněného bydlení a sociální rehabilitace dospělým 

osobám s těžkým zrakovým postižením nebo s mentálním znevýhodněním v lehkém pásmu. 
Jsou to především lidé, kteří i přes svůj handicap chtějí žít běžným životem - chtějí se svobodně 
pohybovat, dále se vzdělávat, mít radost z práce, samostatně bydlet či aktivně trávit svůj 
volný čas.

Posláním služby chráněného bydlení je zvyšovat soběstačnost lidí s těžkým zrakovým postižením 
a s mentálním postižením v lehkém stupni tak, aby mohli po ukončení pobytu samostatně bydlet 
v přirozeném prostředí a začlenit se do společnosti.

Posláním služby sociální rehabilitace je posílit základní dovednosti dospělých lidí s těžkým 
zrakovým postižením, lehkým mentálním znevýhodněním nebo kombinovaným postižením tak, 
aby dovedli žít samostatně a nebyli závislí na pomoci druhé osoby.

Vedoucí střediska: Bc. Zuzana Janků, DiS.
Kontaktní údaje: Marie Dolanské 19, 746 01 Opava-Vlaštovičky
 tel.: 553 793 401
 mobil: 733 741 793
 e-mail: vlastovicky@charitaopava.cz

chráněné bydlení - 10 zaměstnanců - 22 klientů - 7 dní v týdnu - 21 bytových jednotek - 24 lůžek 
- 32 821 provedených úkonů

sociální rehabilitace - 3 zaměstnanců - 25 klientů - 5 dní v týdnu - 2 265 provedených úkonů 
- 844 hodin s klienty

Poděkování:
•  Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách – sociální rehabilitace: 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem. 
•  Děkujeme Nadaci Leontinka za příspěvek na nákup softwarového programu EDITOR DUXBURY 

pro nevidomé
•  Děkujeme Nadaci prof. Vejdovského za nákup počítačového programu SuperNova pro klienty.
•  Děkujeme Moneta Money Bank za podporu na nákup kompenzačních pomůcek pro nevidomé.
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Chráněné a podporované bydlení pro 
duševně nemocné
Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné poskytuje služby 
chráněného bydlení dospělým, psychicky nemocným lidem formou tréninku 

dovedností na dobu určitou a služby následné péče. Nabízí alternativní možnosti uplatnění ve 
společnosti podle jejich individuálních schopností. Snaží se posunout rámec možností duševně 
nemocných lidí o něco dál, než jsou schopny psychiatrické léčebny. Zařízení je členem Asociace 
komunitních služeb pro duševně nemocné v ČR.

Posláním služby chráněného bydlení je poskytnout dospělým lidem s duševním onemocněním 
z Moravskoslezského kraje takovou individuální podporu, aby byli schopni po ukončení pobytu 
bydlet samostatně podle svých možností a schopností v přirozeném prostředí.

Posláním služby následné péče je poskytovat lidem s duševním onemocněním takovou 
míru individuální pomoci a podpory, která umožní zvýšit míru jejich samostatnosti v běžných 
oblastech života jako je bydlení, zaměstnání, péče o domácnost, jednání s úřady, lékaři a kontakt 
s přirozeným sociálním prostředím natolik, aby byli schopni se po využívání služby začlenit do 
běžné společnosti a v této společnosti plnohodnotně a samostatně žít.

Vedoucí střediska: Mgr. Kateřina Víchová
Kontaktní údaje: Kylešovská 10, 746 01 Opava
 tel.: 553 770 124
 mobil: 739 002 710
 e-mail: chranene.bydleni@charitaopava.cz

chráněné bydlení - 7 zaměstnanců - 16 klientů - 7 dní v týdnu - 6 bytových jednotek - 11 lůžek 
- 6 703 provedených úkonů

následná péče - 6 zaměstnanců - 34 klientů - 7 dní v týdnu - 13 lůžek - 4 466 provedených úkonů

Poděkování:
•  Děkujeme Občanskému sdružení Služovice a Vrbka za uspořádání Postní almužny pro naše 

klienty.
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Mraveneček
Denní stacionář Mraveneček poskytuje ambulantní služby lidem 
s těžkým mentálním a kombinovaným postižením z Opavy a okresu Opava.

Posláním stacionáře je pomáhat těmto lidem dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti a současně 
jim umožnit smysluplně trávit čas v kolektivu vrstevníků.

Cílem je, aby každý uživatel:
•  rychle a dobře si ve stacionáři zvykl,
•  poznal zde nové lidi, našel si kamarády,
•  mohl dělat to, co ho baví (v rámci možností stacionáře),
•  naučil se něco nového, tak aby byl samostatnější,
•  cítil se zde dobře a příjemně.

Vedoucí střediska: Jana Konopková
Kontaktní údaje: Neumannova 3, 747 07 Opava-Jaktař
 tel.: 553 616 648
 mobil: 739 343 899
 e-mail: mravenecek@charitaopava.cz

8 zaměstnanců - 20 klientů - 5 dní v týdnu - 8 hodin denně - 7 466 hodin s klienty

Poděkování:
•  Srdečně děkujeme všem, kteří nás podporují.
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Radost sociálně terapeutická dílna
Radost sociálně terapeutická dílna poskytuje ambulantní službu lidem 
s mentálním znevýhodněním a chronickým duševním onemocněním ve 
věku od 18 do 64 let, kteří chtějí získat zkušenosti s pracovním prostředím.

Posláním sociálně terapeutické dílny je dlouhodobá podpora lidí se zdravotním znevýhodněním, 
kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci projevující se sociálním vyloučením, nedostatkem 
prostoru k seberealizaci nebo neuplatněním se na trhu práce. Podpora je směřována k získání, 
udržení nebo obnovení pracovních a sociálních dovedností.

Cílem je, aby každý uživatel:
•  byl samostatný v běžných denních činnostech,
•  aby si osvojil pracovní návyky a dovednosti,
•  osvojil si sociální návyky a dovednosti,
•  začlenil se do společnosti.

Začátkem října 2021 proběhlo slavnostní otevření sociálně terapeutické dílný, která prošla 
rozsáhlou a náročnou rekonstrukcí. Vznikly nové větší prostory s bezbariérovým přístupem 
a s kvalitním zázemím pro klienty a zaměstnance. Přestavbou současně došlo i k navýšení 
kapacity dílny a ke zkvalitnění služeb.
 
Vedoucí střediska: Bc. Ludmila Kuzníková, od 1. 10. 2021 Lucie Švejdíková, DiS.
Kontaktní údaje: Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař
 tel.: 553 612 780
 mobil: 734 435 133
 e-mail: radost@charitaopava.cz
 www.facebook.com/Charita Opava, Sociálně terapeutická dílna Radost

14 zaměstnanců - 69 klientů - 5 dní v týdnu - 8 hodin denně - 6 685 hodin s klienty

Poděkování:
•  Projekt je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem a Moravskoslezským krajem.
•  Děkujeme Integrovanému regionálnímu operačnímu programu za podporu projektu „S radostí 

k lidem“ CZ.06. 2. 56/0.0/0.0/16_040/0002235, jehož cílem je zvýšení kvality a dostupnosti 
služeb sociálně terapeutické dílny.

•  Poděkování všem drobným i větším dárcům, kteří přispěli na provoz mobilní i cvičné kavárny.
•  Děkujeme všem našim příznivcům a podporovatelům, městu Opava a Moravskoslezskému kraji.
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Občanská poradna - Opava
Občanská poradna poskytuje službu odborného sociálního poradenství 
v souladu s § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Středisko je 
členem Asociace občanských poraden.

Posláním je poskytovat rady, informace a pomoc osobám v obtížné životní situaci nebo 
osobám, které jsou takovou situací ohroženy a nemohou či nezvládnou ji řešit vlastními silami. 
Poskytnutím odborného sociálního poradenství v sociální oblasti a oblasti práva jim chceme 
umožnit, aby se dokázaly zorientovat v nastalé životní situaci, aby netrpěly neznalostí svých práv, 
povinností a dostupných služeb, aby byly schopny vyjádřit své potřeby a znaly možná řešení své 
situace. Samostatně nebo s podporou pracovníka tak mohou řešit, vyřešit nebo alespoň zmírnit 
svou obtížnou životní situaci a zamezit jejímu dalšímu prohlubování.

Cílem je:
•  klient, který je zorientován ve své obtížné situaci;
•  klient, který je informovaný o svých právech, povinnostech, dostupných službách a dalších 

okolnostech, které přispějí k řešení jeho situace;
•  klient, který zná možnosti řešení své situace;
•  klient, který se s podporou pracovníka samostatně rozhodl pro řešení své situace;
•  klient, který netrpí nemožností samostatně nebo s podporou pracovníka střediska vyjádřit 

své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Vedoucí střediska:  Mgr. Lucie Trunečková
Kontaktní údaje: Kylešovská 10, 746 01 Opava
 tel.: 553 616 437
 mobil: 731 316 552
 e-mail: obcanskaporadna@charitaopava.cz

6 zaměstnanců - 5 dní v týdnu - 748 klientů - 1 624 provedených úkonů - 1 168,38 hodin 
s klienty

Poděkování:
•  Děkujeme všem našim partnerům za výbornou spolupráci.
•  Děkujeme našim klientům za důvěru, se kterou se na nás obrací. Každé vaše poděkování za 

naši pomoc je pro nás známkou, že má naše práce smysl.
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Naděje - středisko krizové pomoci
Středisko krizové pomoci nabízí svým klientům službu Fénix. Služba Fénix 
je sociální službou krizové pomoci střediska Naděje – střediska krizové 
pomoci Charity Opava. Jedná se tedy o pomoc pro osoby v krizi.

Posláním služby Fénix – krizové pomoci je poskytovat psychickou podporu a sociální pomoc 
lidem, kteří se ocitli v akutní krizi a obtížné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, 
nepříznivou a ohrožující, a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. 
Poskytnutím služby krizové pomoci jim chceme umožnit, aby se ve své obtížné situaci lépe 
orientovali, aby došlo ke stabilizaci jejich psychického stavu a oni mohli svou krizovou situaci 
zvládnout, případně překonat, a zůstali součástí svého přirozeného prostředí. Samostatně nebo 
s podporou pracovníka tak mohou řešit, vyřešit nebo alespoň zmírnit svou obtížnou životní 
situaci, stabilizovat svůj psychický stav a zamezit dalšímu prohlubování obtížné životní situace.

Cílem služby je:
•  uživatel, jehož krizová situace a psychický stav jsou základně ošetřeny či stabilizovány;
•  uživatel, který je zorientován v původně pro něj nepřehledné situaci;
•  uživatel, který s ohledem na svou řešenou situaci buď zvýšil své možnosti využití vlastních 

mechanismů a zdrojů nebo je posílený ve svých vlastních kompetencích pro samostatné 
zvládání běžného života;

•  uživatel, který při překonávání krizové situace zůstal součástí svého přirozeného prostředí.

Vedoucí střediska: Mgr. Lucie Trunečková
Kontaktní údaje: Kylešovská 10, 746 01 Opava
 tel.: 553 653 776
 mobil: 737 615 459
 e-mail: nadeje@charitaopava.cz, fenix@charitaopava.cz
 www.facebook.com/ Charita Opava, Fénix - krizová pomoc

4 zaměstnankyně - 5 dní v týdnu - pomoc osobám v krizi

Poděkování:
•  Děkujeme všem našim partnerům za výbornou spolupráci.
•  Děkujeme našim klientům za důvěru, se kterou se na nás obrací. Každé Vaše poděkování za 

naši pomoc je pro nás známkou, že má naše práce smysl.
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zaměstnávání
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O chráněném zaměstnávání v Charitě Opava

Historie chráněného zaměstnávání v Charitě Opava se začala psát v roce 1996, kdy vznikly 
první chráněné dílny jako vedlejší zařízení Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené 
ve Vlaštovičkách. Úmyslem a cílem vzniku těchto dílen bylo nabídnout zdravotně postiženým 
lidem nejen důstojné bydlení, ale také práci, která by přispěla k jejich zařazení do širší společnosti. 
Tyto chráněné dílny se v roce 1998 přestěhovaly do nových, větších prostor v Opavě-Jaktaři, 
a daly tak vzniknout Chráněným dílnám sv. Josefa. V roce 2006 byla uvedena do provozu nová 
Chráněná dílna Vlaštovičky. Obě dílny byly zaměřeny na výrobu nejrůznějších rukodělných 
výrobků v šicí, keramické, tkací a kompletační dílně.
 
V květnu roku 2002 zahájila svou činnost v Charitě Opava Chráněná technická dílna pro zdravotně 
postižené na demontáže a separaci odpadu ve Velkých Hošticích. Chráněná technická dílna 
vznikla za podpory EU, MPSV, ÚP a Magistrátu města Opavy. Důvodem pro otevření tohoto 
typu pracoviště byla sílící potřeba vytvořit pracovní příležitosti pro zaměstnávání lidí těžce 
zaměstnatelných, zejména se změněnou pracovní schopností. Svým programem je dílna 
převážně orientována na zpracování klasických i nebezpečných odpadů, zejména elektroodpadu.
 
Pro činnost této Chráněné technické dílny Charita Opava usilovně hledala nové prostory. 
Toto úsilí bylo korunováno úspěchem v únoru 2019, kdy se Charitě Opava podařilo za přispění 
Biskupství ostravsko-opavského získat část rozsáhlého areálu bývalé strojní traktorové stanice 
na ulici Přemyslovců v Jaktaři. Na podzim roku 2020 byly dokončeny rozsáhlé rekonstrukce 
a opravy budov, kam se postupně přesunuly všechny chráněné dílny opavské Charity. Velká 
kapacita areálu umožní další rozvoj zaměstnávání zdravotně handicapovaných. Chráněné dílny 
shromážděné „pod jednou střechou“ nesou od 1. 1. 2021 název Chráněné dílny Charity Opava.
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Chráněné dílny Charity Opava
Chráněné dílny Charity Opava vytvářejí na chráněných pracovištích 
pracovní příležitosti pro zdravotně postižené občany, kteří si na volném 
trhu práce obtížně hledají zaměstnání.

Posláním je poskytovat řádné zaměstnání občanům s tělesným a smyslovým postižením a jejich 
kombinacemi na chráněných pracovištích.

Hlavním cílem je dát těmto občanům práci, podporovat je v začlenění do společnosti a tím 
naplňovat jejich základní životní potřeby. Pomocí přípravy, školení a řádného zaměstnávání 
docílit odbourání pasivních návyků spojených s nezaměstnaností, postupně zvyšovat pracovní 
schopnosti a dovednosti a pomáhat při řešení souvisejících sociálních problémů uživatelů.

Pracovní činnosti probíhají ve vhodně zvoleném nebo upraveném výrobním programu, 
s vybranou pracovní náplní, za zcela mimořádných pracovních podmínek upravených dle 
fyzických a psychických schopností zdravotně postižených zaměstnanců.
Výrobky je možné zakoupit na různých prodejních akcích, v e-shopu nebo v obchůdcích 
v supermarketu Terno v Jaktaři, v OC Breda & Weinstein, v krámku PRO TEBE na Kolářské ulici 
v centru Opavy nebo přímo v prodejním skladu chráněných dílen v Jaktaři.

Charita Opava splňuje podmínky pro náhradní plnění dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti.

Vedoucí střediska: Ing. Tomáš Schaffartzik
Kontaktní údaje: Přemyslovců 37, 747 07 Opava-Jaktař
 tel.: 553 654 696, mobil: 736 210 685
 e-mail: chdcho@charitaopava.cz
 e-shop: www.obchod.chdcho.cz

K 31. 12. 2021 - 176 zaměstnanců z toho 157 OZP/OTZP – 1 410 tun zpracovaných odpadů - 
1 018 tun odpadu přeloženo a předáno v rámci zpětného odběru - zkompletováno 207 823 ks 
hraček a 1 286 470 ks hydraulických koncovek.

Poděkování
•  Podpořeno z dotace Moravskoslezského kraje. Děkujeme.
•  Děkujeme za podporu ÚP ČR a statutárnímu městu Opava.
•  Děkujeme nadaci ČEZ za podporu opravy sklepa.
•  Děkujeme za podporu projektu, Světluška chrání“. Projekt je realizován za pomoci Nadačního 

fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.
•  Děkujeme všem našim partnerům a firmám, s nimiž spolupracujeme.
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Nabídka výrobků a činností
Likvidace odpadu a elektroodpadu, včetně nebezpečného
Chráněné dílny nabízí zpracování odpadů v souladu s provozním řádem, schváleným MSK. 
Likvidujeme TV a monitory, bílé zboží – pračky, myčky, sporáky, mikrovlnné trouby a podobně, 
PC, tiskárny, kopírky, telefony, skenery, vysavače, bojlery, rádia, videa, kabely, motory, trafa 
a další elektromateriál. Při větším objemu jsme schopni odpad naložit a odvézt. Vydáváme 
doklad o likvidaci odpadu. Zpracování velkých spotřebičů je certifikováno podle WEEELABEXu.

Bezpečná skartace dokumentů
Ke skartaci přijímáme v naší technické dílně vytříděný i nevytříděný papír (celé šanony, závěsné 
složky, PE složky, knihy, kroužkové vazby, voskový papír).
Nabízíme profesionální skartaci dokumentů na velkokapacitních strojích INTIMUS s certifikací 
Národního bezpečnostního úřadu na stupeň utajení Důvěrné. Skartace probíhá v uzavřeném 
prostoru a pod kamerovým dohledem a po jejím ukončení dostane zákazník, který může být 
v případě zájmu osobně přítomen, skartační protokol.
 
Demagnetizace
Těm, kteří potřebují například v návaznosti na směrnici GDPR likvidovat data na svých hard 
discích, nabízíme službu demagnetizace na zařízení INTIMUS 9000, využívaný pro likvidaci dat 
také aliancí NATO. Zařazení se vejde do kufru auta a zaměstnanci s ním mohou přijet přímo 
k zákazníkovi.

Kompletační práce
Naši pracovníci také zvládnou kompletaci výrobků, balení, třídění, skládání, začišťování 
a podobně. Disponujeme také prostory pro hygienicky čistou kompletaci, např. balení cukrovinek 
či čokolády nebo dárkových kazet s mýdly či regionálními potravinami.

Textilní výrobky
Vyrábíme žádané a ceněné tašky, polštáře, šité hračky a dekorativní předměty, bytový textil, 
módní doplňky a řadu dalších textilních výrobků. Samozřejmostí je výroba zboží na zakázku 
např. sedáky na židle, křesla či houpačky, stříšky na stánky či šité obaly na cokoli. Výrobky dílen 
jsou k vidění například v hotelích v Paříži či Bruselu, jsme výhradní dodavatelé plyšové postavičky 
Hasík pro Hasičský záchranný sbor České republiky a podobně. Dodáváme reklamní textil /trička, 
mikiny, ručníky/, pracovní oděvy. Děláme opravy oděvů.
 
Strojní vyšívání
Vyšíváme nášivky (např. pro hasiče či skauty), prapory, šerpy a další předměty. Na přání a podle 
dodaného návrhu strojově vyšijeme křestní roušky, firemní loga na trička, montérky, mikiny, 
ručníky a mnoho dalšího.

Výroba keramiky
Velký úspěch u zákazníků má i keramika. Tvoříme zahradní a bytovou dekorativní keramiku, 
a také užitné hrnky, tácy, misky, džbány apod. Navrhneme a vyrobíme keramické propagační 
předměty s možností umístění např. firemního loga. Realizujeme zakázky podle přání zákazníka.
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Laser
Téměř nevyčerpatelné jsou možnosti našeho gravírovacího a řezacího CO2 laseru, který umí 
podle předem připravených programů řezat a gravírovat papír, sklo, lepenku, textil, plast, 
kov, kámen, polykarbonát, kůži i dřevo a vyrábět tak ohromné množství výrobků - dřevěných 
dekorací, razítek, jmenovek, propagačních a užitných předmětů. Záleží jen na zákazníkovi, jaký 
výrobek nesoucí jeho text či logo, si objedná.

Sítotisk a polep
Veškerý pracovní či reklamní textil jako jsou trička, mikiny, vesty, montérky či bundy potiskneme 
kvalitním sítotiskem. Nabízíme také možnost polepu, který snese vysoké teploty při praní a má 
dlouhou trvanlivost. Jsme schopni vyhovět velké firemní objednávce, ale i zákazníkovi, který 
chce jedno tričko opatřené polepem či potiskem, např. jako originální dárek k narozeninám. 
Tiskneme buď zákazníkem dodaný textil, nebo jsme schopni zajistit textil od dodavatele, se 
kterým spolupracujeme.

Grafické návrhy originálních novoročenek
V rámci náhradního plnění jsme schopni vytvořit grafický návrh originálního PF přání a zajistit 
jeho tisk.

Dárkové kazety
Státním organizacím a komerčním firmám navrhujeme a dodáváme dárkové kazety pro jejich 
partnery a zákazníky. Výrobky z našich dílen jsme schopni dárkově zabalit jednotlivě nebo do sad, 
případně doplnit o regionální potravinové či jiné produkty.
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Sekce provozu,
ekonomiky

a personalistiky
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Zaměstnanci Charity Opava
V roce 2021 zaměstnávala Charita Opava celkem 294 zaměstnanců.
•  199 žen
•  95 mužů
•  129 OZP
•  48 OTZP
•  15 zaměstnanců na mateřské anebo rodičovské dovolené

V roce 2021 Charita Opava přijala 46 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, s 48 zaměstnanci 
jej naopak rozvázala. Bylo uzavřeno 30 dohod o provedení práce a 6 dohod o pracovní činnosti.
Během roku 2021 se u nás prostřídalo 716 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 3 000 hodin 
při Tříkrálové sbírce a dalších 838 hodin na střediscích Charity Opava. Patří vám naše velké díky.

Finanční hospodaření
Činnost Charity Opava je financována vícezdrojově. Těmito zdroji jsou dotace ze státního 
rozpočtu z kapitoly 313, které smluvně poskytuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, dotace 
územně samostatných celků a obcí, především Moravskoslezského kraje a statutárního města 
Opavy, příspěvek Úřadu práce ČR, dary nadací, fyzických a právnických osob, výnosy ze sbírek 
a tržby za vlastní výkony.

Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2021 39 363

Konečný stav k 31. 12. 2021 28 667

Přijaté dary, sbírky, nadace 5 331

Přijaté dotace 69 993

Přijaté dotace EU 7 369

Tržby za služby a prodej 73 413

Úroky z termínovaného vkladu 33

Příjmy celkem 156 139

Mzdové výdaje 85 359

DPH 3 807

Inves ční výdaje 16 425

Provozní výdaje 58 356

Výdaje na opravy budov 2 888

Výdaje celkem 166 835

V roce 2021 organizace získala na financování sociálních služeb provozní dotace 
od Moravskoslezského kraje z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu ve výši 22 223 tis. Kč.
Služby Dům sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách – sociální rehabilitace a Radost sociálně 
terapeutická dílna byly v roce 2021 z větší části financovány z projektu MSK „Podpora služeb 
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sociální prevence“, a to ve výši 1 916 tis. Kč pro sociální rehabilitace a 7 137 tis. Kč pro sociálně 
terapeutickou dílnu.

Statutární město Opava (SMO) podpořilo provoz našich projektů ve výši 9 038 tis. Kč, což je 
snížení dotací oproti roku 2020 o 318 tis. Kč. Ve službách Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově 
postižené - sociální rehabilitace a Radost - sociálně terapeutická dílna nemělo SMO žádný 
podíl na financování. V ostatních službách došlo k navýšení dotace, kdy nejvýraznější navýšení 
se projevilo u služeb hospicové péče.

Z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK) jsme získali následující účelové dotace:
•  Dotaci ve výši 1 673 tis. Kč v Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících 

s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021 
v rámci dotačních titulů PSDP 3/21.

•  Dotaci ve výši 300 tis. Kč v dotačním Programu na podporu hospicové péče na rok 2021 – 
Do konce s rodinou.

•  Dotaci ve výši 80 tis. Kč z dotačního Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 
2021 – Domov léčí rychleji

•  Dotaci ve výši 1 107 tis. Kč v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb 
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021 na tyto projekty:

 - „Znovu a lépe“ 247 tis. Kč
 - „Rozvoj smyslů seniorů“ 51 tis. Kč
 - „Charitní pečovatelská služba jede k Vám“ 287 tis. Kč
 - „S vozem“ 522 tis. Kč

•  Dotaci ve výši 300 tis. Kč v rámci projektu „Azbest a topení“ z Programu na podporu aktivit 
sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021 PSP 2/21 Pořízení materiálně-
technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků.

Další dotace z MPSV ČR jsme přijali v souvislosti s epidemií covidu-19:

•  Dotaci ve výši 853,34 tis. Kč z dotačního Programu E na financování zvýšených provozních 
výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření, mimořádných 
opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19.

•  Dotaci ve výši 3 609,25 tis. Kč z dotačního Programu C na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19.

V souvislosti s epidemií covid-19 jsme přijali dotaci z MPO ČR na podporu střediska Wellness 
centrum:
•  COVID - Gastro - Uzavřené provozovny ve výši 190,23 tis. Kč
•  COVID 2021 ve výši 242,71 tis. Kč

Na základě dlouholeté spolupráce s Úřadem práce České republiky v oblasti chráněného 
zaměstnávání byla v roce 2021 na běžný účet organizace poskytnuta finanční podpora v celkové 
výši 23 220,89 tis. Kč, přičemž částka 664,78 tis. Kč byla zaúčtována jako příjmy příštích období, 
které obdržíme až v roce 2022. Příspěvek pro rok 2021 byl použit na provoz.
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Z každoroční Tříkrálové sbírky (TKS) jsme získali 1 272,09 tis. Kč. Z toho finanční prostředky ve 
výši 1 050,35 tis. Kč byly použity na financování rekonstrukce a materiálové vybavení střediska 
Radost. Další finanční prostředky ve výši 221,74 tis. Kč byly použity na pořízení zdravotnického, 
ochranného a hygienického materiálu, pořízení zdravotnických přístrojů (kyslíkové koncentrátory, 
odsávačky) pro charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu a hospicovou péči.

Velké poděkovaní patří soukromým dárcům, fyzickým a právnickým osobám, nadacím, kteří 
podpořili činnost naší organizace finanční částkou 3 870 tis. Kč a nefinančními dary ve výši 
2 255,65 tis. Kč. Tyto finance jsou zčásti smluvně určeny na podporu konkrétní sociální služby 
a z části na činnost organizace jako celku. Máme tak možnost dofinancovat služby, které nezískaly 
potřebné finanční prostředky na aktuální rok a realizovat finančně náročnější opravy. Z těchto 
získaných finančních darů byla částka 3 055 tis. Kč převedena jako výnosy příštích období na 
dofinancování nového projektu budování chráněného bydlení v Jarkovicích. Dále pak částka 
156 tis. Kč byla použita na dofinancování spoluúčasti projektu IROP „S radostí k lidem“ – 
rozšíření sociálně terapeutické dílny Radost v areálu Přemyslovců 26. Dále byla dofinancována 
realizace „Motokavárny pro Radost“ ve výši 56 tis. Kč. Také díky Nadaci ČEZ a její podpoře ve 
výši 500 tis. Kč jsme mohli začít opravovat sklepní prostory v areálu Chráněných dílen Charity 
Opava, Přemyslovců 37, na nové dílny a sklady.

Charita Opava získala v roce 2021 ze schválených veřejných sbírek částku 18,08 tis. Kč z toho 
částka 16,6 tis. Kč bude využita v příštím období.

Dalším významným zdrojem příjmů jsou tržby za poskytnuté služby a prodej vlastních 
výrobků a zboží ve výši 67 977,22 tis. Kč. Oproti roku 2020 tržby sice vzrostly o 2 801 tis. Kč, 
ale v porovnání s rokem 2019 jde stále o pokles těchto zdrojů příjmů o cca 2 300 tis. Kč. Pokles 
tržeb byl způsobem především uzavřením nebo omezením provozu našich služeb v důsledku 
covidové pandemie.

V roce 2021 byl pořízen investiční majetek v celkové hodnotě 22 843 tis. Kč. Částka 21 935 tis. Kč 
se týká realizace rekonstrukce Rozšíření sociálně terapeutické dílny Radost Charity Opava, dále 
byla budova sociálně terapeutické dílny vybavena samostatnými movitými věcmi v hodnotě 
748 tis. Kč. V denním stacionáři Mraveneček byly provedeny na základě studie stavební úpravy 
v hodnotě 160 tis. Kč sloužící především pro bezproblémový pohyb a přesun klientů.
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Provozní náklady jednotlivých středisek 
Charity Opava v roce 2021 a zdroje jejich krytí

Název středidka Náklady

Příspěvek 
ze státního 
rozpočtu - 

kapitoly 313

Příspěvek 
MSK vč. IP

Příspěvek 
statut. města 
Opavy a obcí

Charitní pečovatelská služba 12 859 637 5 400 000 418 000 1 354 500

Charitní ošetřovatelská služba 5 995 557 0 80 000 0

Mobilní hospic Pokojný přístav 5 601 659 0 300 000 1 335 750

Wellness centrum 3 387 769 0 0 0

Denní stacionář pro seniory 4 849 399 2 484 000 195 000 750 300

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro 
zrakově postižené ve Vlaštovičkách 
- chráněné bydlení

8 471 152 3 894 000 468 000 514 500

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro 
zrakově postižené ve Vlaštovičkách 
- sociální rehabilitace

2 367 169 0 1 978 000 0

Radost sociálně terapeutická dílna 11 000 429 0 7 247 364 0

Chráněné a podporované bydlení 
pro duševně nemocné - chráněné 
bydlení

3 435 866 1 980 000 40 000 504 000

Chráněné a podporavané bydlení 
pro duševně nemocné - následná 
péče

3 716 419 2 056 000 253 000 525 000

Mraveneček 5 701 000 3 279 000 103 000 1 056 300

Chráněné dílny 45 538 341 0 300 000 2 442 500

Občanská poradna - Opava 2 525 279 1 860 000 43 000 250 000

Náděje - středisko krizové pomoci 1 893 828 1 270 000 32 000 305 000

Vedlejší činnost 28 633 184 0 0 0

Ředitelství Charity Opava 583 412 0 0 0

Celkem 146 560 101 22 223 000 11 457 364 9 037 850
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Příspěvek 
Úřadu 

práce Čedké 
republiky

Dary vč. sbírek 
a nadací urč. 

na službu/ 
dofinancování 

dlužby

Dotace 
COVID

Ostatní 
provozní 
výnosy

Tržby za 
služby 

a prodej

Evropské 
fondy

Celkem 
výnosy

60 000 88 490 1 431 437 227 195 3 784 924 0 12 764 546

321 191 118 633 0 110 049 5 268 197 0 5 898 071

50 000 178 919 0 114 430 3 530 112 0 5 509 211

2 127 164 66 108 242 716 6 944 772 114 0 3 215 047

31 742 56 122 647 903 55 287 543 458 0 4 763 812

149 400 202 664 639 360 336 322 2 218 605 0 8 422 851

149 409 42 900 123 039 19 580 0 19 081 2 332 009

534 139 407 356 358 080 851 222 152 758 1 381 166 10 932 086

0 132 725 243 123 75 529 371 418 0 3 346 794

0 0 178 730 63 136 529 089 53 481 3 658 436

0 29 494 578 312 15 100 534 290 63 627 5 659 123

19 727 839 1 022 647 0 1 109 832 20 867 174 0 45 469 993

30 000 65 538 147 447 1 475 55 900 0 2 453 360

40 000 46 363 115 157 1 525 0 0 1 810 045

0 0 0 329 725 29 349 183 0 29 678 907

0 433 292 0 48 680 0 101 440 583 412

23 220 885 2 891 250 3 366 031 67 977 222 1 618 794 146 497 701
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PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem našim dárcům a příznivcům, neboť bez jejich důvěry a podpory by naše 
činnost nebyla vůbec možná a nemohli bychom tak naplňovat své poslání - pomáhat potřebným. 
Každého daru, materiálního nebo finančního, si velice vážíme, protože i sebemenší příspěvek 
má pro nás velikou hodnotu.
Velké poděkování patří firmám, nadacím, občanům, spolkům, institucím a dobrovolníkům, kteří 
nám v době koronavirové pandemie poskytli potřebnou dezinfekci a ochranné prostředky, zaslali 
peněžité dary k jejich nákupu nebo nabídli svou pomoc.
Děkujeme také všem, kteří podpořili Charitu Opava prostřednictvím Tříkrálové sbírky.

Finanční a materiální dary poskytli:

Nadace ČEZ
Nadace Leontinka

Nadační fond českého rozhlasu - sbírka Světluška
Nadace prof. Vejdovského

Výbor Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové
MONETA Money Bank, a. s.

Město Hradec nad Moravicí
Město Kravaře

Obec Bohuslavice
Obec Brumovice

Obec Dolní Životice
Obec Mokré Lazce

Obec Rohov
Obec Skřipov

Obec Strahovice
Statutární město Opava

Statutární město Opava - městská část Komárov
Statutární město Opava - městská část Malé Hoštice

561 právnických a fyzických osob z celé České republiky

Děkujeme!
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