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1 Úvodní slovo, vznik a vývoj, poslání

1.1 Úvodní slovo ředitelky
Rok 2000, rok milénia, ze zpětného pohledu připomíná v Charitě Opava období dospívání. Z dálky se nedělo nic výjimečného, nenastaly žádné dramatické změny,
nerozběhl se žádný nový velký projekt. Ale uvnitř všechno vřelo intenzivním vývojem. Ohraničení vlastních i zevních limitů u některých našich aktivit, spolupráce s
dalšími organizacemi a s ministerstvem na tvorbě standardů sociálních služeb, vzdělávání pracovníků, týmová tvorba podrobných organizačních předpisů, to všechno
přineslo spoustu nových podnětů a nastartovalo nové způsoby práce.
Snad jsme zpokorněli, snad jsme sebejistější. Víme, že služby Charity jsou dnes v Opavě už nepřehlédnutelné a že se za jejich kvalitu nemusíme stydět. Víme však
také, že jsme jen na počátku vývoje k živé, vysoce odborné a současně láskyplně otevřené, učící se organizaci, která jednáním všech jednotlivců zprostředkuje do
okolí něco z bohatství svého poslání.
Pro mne osobně bylo velkým zadostiučiněním, když se v červnu všichni pracovníci Charity Opava ve strukturované a částečně anonymní diskusi shodli na tomto
textu našeho společného poslání:
"Na základě Kristova evangelia chceme sloužit všem lidem tak, jako bychom chtěli sloužit sami sobě. Chceme ukázat cestu, povzbudit, provázet a vybavit člověka
tak, aby mohl jít dál svou vlastní cestou - případně jej doprovázet do konce života, pokud není schopen jít sám. Totéž bychom si chtěli dávat i mezi sebou."
Když si za těmito slovy představím tváře autorů - těch báječných, pracovitých a obětavých chariťáků - a když k tomu přidám ty stovky pomocníků, sympatizantů,
dárců a sponzorů, mám pevnou důvěru, že Charita Opava nejen přežije rok 2000, ale také postupně doroste ke své dospělosti. Díky pomoci mnoha dobrých lidí a s
Božím požehnáním jistě budeme moci, ku prospěchu mnoha potřebných, naplnit svoji službu i v dalším tisíciletí.
RNDr. Anna Ekslerová

1.2 Vznik organizace a její poslání
Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství opavských věřících. Biskup ostravsko-opavský ji zřídil jako zařízení římskokatolické církve s právní
subjektivitou. Působí a sídlí na území opavských farností.
Současně tvoří základní složku Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součást Sdružení Česká katolická charita je členem mezinárodního svazku Caritas
internationalis.
Registrace
Charita Opava je registrována v Rejstříku právnických osob podle ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb. u Ministerstva kultury České republiky jako součást
římskokatolické církve, s nejnovějším datem zařazení do rejstříku dne 30. října 1996.* Charita Opava má přiděleno identifikační číslo organizace IČO 43964591. U
finančního úřadu Opava je registrována pod daňovým identifikačním číslem DIČ 384-43964591.
Statutární orgán
Statutárním orgánem Charity Opava je ředitel, RNDr. Anna Ekslerová.
Poslání Charity
Na základě Kristova evangelia chceme sloužit všem lidem tak, jako bychom chtěli sloužit sami sobě. Charita Opava chce ukázat cestu, povzbudit, provázet a vybavit
člověka tak, aby mohl jít dál svou vlastní cestou.
*
Oblastní charita Opava byla k 9. 4. 2001
oficiálně přejmenována na Charitu Opava.

2 Realizace jednotlivých projektů a naše hlavní aktivity

2.1 Charitní ošetřovatelsko-pečovatelská služba v rodinách
Tato služba již devátým rokem prokazuje, že organické propojení pečovatelské péče se zdravotnickou domácí péčí a hluboce lidským, osobně angažovaným
křesťanským přístupem je ideální formou pomoci klientům se ztrátou soběstačnosti a sebeobsluhy, zcela nebo částečně nechodícím, klientům s mentálními změnami,
osamělým nebo v rodinách, které nemají schopnost dlouhodobě o svého příbuzného pečovat.
CHOPS v číslech:
Počet klientů
Celkový počet návštěv v roce 2000

181
35 639

Průměrný počet návštěv jedné pracovnice denně
Rozdělení zdravotnické a sociální péče je v poměru

5,1
48:52

Hospodaření v roce 2000
Náklady na provoz střediska

3 810 798 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

405 766 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

240 000 Kč

Platby zdravotních pojišťoven za ošetřovatelské výkony
Platby klientů za pečovatelské úkony
Platby klientů za obědy
Dary občanů určené na tuto službu
Ostatní provozní výnosy
Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)
Celkem

2 343 022 Kč
83 003 Kč
407 045 Kč
29 819 Kč
6 336 Kč
212 621 Kč
3 810 798 Kč
Brigita Pohanělová, vrchní sestra

2.2 Rehabilitační dílny pro duševně nemocné a mentálně postižené
Zařízení umožňuje smysluplně zaplnit volný čas, navazovat přátelské kontakty, rozvíjet osobní schopnosti mladším invalidním důchodcům, kteří žijí sami nebo v
rodinách.
Nabídka činností: stolařská dílna - rozvoj pracovních schopností
textilní dílny (šití, tkaní, jiné ruční práce)
keramická dílna
cvičná kuchyňka - nácvik sebeobsluhy
skupinová a individuální psychoterapie
K programu denních činností přibyla v roce 2000 také práce na zahradě. V nových prostorách dílen byla zřízena "Galerie na schodech", která slouží k prezentaci
umělecké tvorby a výrobků klientů RD, ale i k výstavám s jiným zaměřením: Velikonoční a vánoční prodejní výstavka, Obrázky a kresby - M. Farný, Básně - M. Farná,
Jsme od Košic - fotografie V. Žáka.
Rehabilitační dílny v číslech:
Počet klientů

40

(z toho 20 duševně nemocných, 14 mentálně retardovaných a 6 s jiným postižením)
Průměrný denní počet klientů v dílnách stoupl na 15,5, což z hlediska duševní pohody nemocných je již na hranici únosnosti. Zaměstnancům pravidelně pomáhaly
také 4 dobrovolnice.
Hospodaření v roce 2000
Náklady na provoz střediska

834 319 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

432 340 Kč

Příspěvky obcí

114 420 Kč

Tržby za poskytované služby

50 380 Kč

Dary občanů určené na tuto službu

117 377 Kč

Ostatní provozní výnosy

54 953 Kč

Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)

64 849 Kč

Celkem

834 319 Kč
Pavel Rychta, vedoucí střediska

2.3 Klub sv. Anežky - denní stacionář pro seniory
Adresa: Masarykova 39, 746 01 Opava.
Telefon: 0 653/21 09 15.
Klub poskytuje osvědčený denní pobyt pro seniory, kteří jsou s dopomocí pohybliví, ale nezvládají již sami doma sebeobsluhu a chybí jim přiměřená aktivita a
společenské kontakty.
Stacionář začal poskytovat, kromě služeb pečovatelek, zdravotních sester a řidiče, také odborné služby pracovnice pro aktivizaci a psychosociální rehabilitaci
(pohybová a dechová cvičení, trénink paměti, arteterapii, ergoterapii, canisterapii, různé soutěže, apod.). Nechybí pravidelná duchovní služba a návštěvy pedikérky,
kadeřnice, maséra. Klub svou službou klientům zajišťuje zároveň respitní péči pro jejich pečující rodinné příslušníky. Již potřetí se uskutečnil týdenní rekondiční pobyt
s osobní asistencí v charitním středisku Salvátor Krnov.
Služby Klubu sv. Anežky zahrnují i programy pro starší spoluobčany: programy s dětmi, zábavná vystoupení, přednášky. Prostory se využívají k formálním i
neformálním schůzkám organizací, seniorů a křesťanských společenství.
Klub sv. Anežky v číslech:
Celkový počet klientů za rok

23

Průměrný věk klienta

80,1 let

Prostorová kapacita stacionáře
Průměrný denní počet přítomných klientů byl 10,1 denně, ideální prostorová kapacita střediska je tedy trvale přeplněna.

10

Hospodaření v roce 2000
Náklady na provoz střediska

961 644 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

614 660 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

115 000 Kč

Tržby za poskytované služby

117 133 Kč

Dary občanů určené na tuto službu

21 435 Kč

Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)

93 416 Kč

Celkem

961 644 Kč
Drahomíra Ziffrová, vedoucí střediska

2.4 Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách
Adresa: M. Dolanské 19, 746 01 Opava-Vlaštovičky.
Telefon: 0 653/79 34 01, 79 34 59.
e-mail: vlastovicky@opava.cz
V roce 2000 jsme poskytovali trvalé bydlení a individuální službu a pomoc těžce zrakově postiženým k osamostatnění a nezávislosti na cizí pomoci.
Na základě rehabilitačního plánu a smlouvy uzavřené individuálně s každým klientem se nevidomí dospělí učí maximálně možné samostatnosti. Většina obyvatel
domu po čase mohla být zaměstnána v chráněných dílnách, někteří z klientů bydlí v samostatném bytě domu, jen se zázemím služeb animátorů. V tomto roce jsme
vytvořili navíc jeden pokoj pro krizové ubytování.
Uspořádali jsme stovku kulturně společenských, sportovních, rekreačních a volnočasových akcí a aktivit (koncerty, posvícení, rekondiční pobyty, výcvik aerobiku,
zooterapie, poznávací zájezdy, turnaje ve stolním tenise, vydávání vlastního časopisu, pracovní a výukové aktivity, bohoslužby, výuka jazyků atd.), mnohých se
účastnili také občané vesnice a přátelé.
Dům sv. Cyrila a Metoděje v číslech:
Ideální kapacita domu
Klienti (zcela nebo prakticky nevidomí + další tělesná či mentální postižení či onemocnění)
Pracovníci

17 nevidomých
21
8

Registrovaní dobrovolníci (včetně praktikantů)

80

Hospodaření v roce 2000
Náklady na provoz střediska

2 972 289 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

941 040 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

200 000 Kč

Tržby za ubytování klientů
Dary občanů určené na tuto službu
Ostatní provozní výnosy
Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)
Celkem

677 519 Kč
1 028 647 Kč
20 676 Kč
104 407 Kč
2 972 289 Kč
Jan Hanuš, vedoucí domu

2.5 Chráněné dílny sv. Josefa pro lidi s tělesným postižením
Na chráněných pracovištích našlo v roce 2000 zaměstnání 30 osob se zdravotním postižením a změněnou pracovní schopností, z nich 16 s těžkým hendikepem,
především zrakovým. Vedení a instruktoři dílen se zaměřili na zdokonalování individuálních pracovních postupů, pomůcek a podmínek pro postižené, ale i na
dokumentaci, normování a zajišťování zakázek i odbytu. Tak se podařilo oproti předchozímu roku téměř zdvojnásobit roční produktivitu práce na 24 080 Kč na
jednoho zaměstnan- ce dílen. Se svými výrobky se dílny představily veřejnosti na Světové abilympiádě v Praze, na sjezdu Caritas Europa a na devíti regionálních
výstavách.
Od roku 2000 jsou Chráněné dílny sv. Josefa zařazeny do katalogu pracovišť, která mohou poskytovat podnikům s více než dvaceti zaměstnanci tzv. náhradní plnění
za zaměstnávání zdravotně postižených.
Chráněné dílny sv. Josefa v číslech:
Počet zaměstnanců na chráněných pracovištích
z toho 16 těžce postižených invalidních důchodců (ZTP, ZTP-P)

30

Hospodaření v roce 2000
Náklady na provoz střediska

3 289 127 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů
Dotace a příspěvky Úřadu práce

1 141 560 Kč
730 852 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

88 000 Kč

Tržby za poskytované služby

24 655 Kč

Dary občanů určené na tuto službu

10 690 Kč

Ostatní provozní výnosy (tržby z prodeje)

1 293 854 Kč

Celkem

3 289 611 Kč
Soňa Rašková, vedoucí střediska

2.6 Středisko masážních služeb
V lednu 1999 zahájilo svou činnost Středisko masážních služeb (dále jen SMS), jako další chráněné pracoviště Charity Opava. Důvodem vzniku byla nejen potřeba
vytvořit pracovní uplatnění pro čtyři zrakově postižené rehabilitační pracovníky a maséry, ale také možnost provozovat tyto služby pro klienty Charity a širokou
veřejnost.
V roce 2000 se nabídka klasických a sportovních masáží rozšířila o masáže orientální a perličkové, hydromasážní a přísadové koupele. Počet rehabilitačních
pracovníků (NZP) a masérů ve středisku se tak zvýšil na čtyři. Také provozní doba SMS byla rozšířena až na 12 hodin denně.
Během roku se také průběžně realizovala služba v terénu, zejména v rodinách zdravotně postižených. Od června 1999 se také úspěšně provozuje služba pro hosty
hotelu Koruna v Opavě.
Středisko masážních služeb v číslech:
Celkový počet výkonů

1 991

z toho počet masáží

1 783

počet koupelí

208

Hospodaření v roce 2000
Náklady na provoz střediska

388 392 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

61 000 Kč

Dotace a příspěvky Úřadu práce

22 340 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

122 000 Kč

Ostatní provozní výnosy

81 430 Kč

Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)

101 622 Kč

Celkem

388 392 Kč
Pavel Veverka, vedoucí střediska

2.7 Linka důvěry
Telefon: 0800 12 06 12, 0 653/61 64 07.
e-mail: linka.duvery@opava.cz
Linka důvěry poskytuje telefonickou krizovou intervenci včetně poradenství v oblastech psychologické, sociálně-právní, duchovně-morální; dále nabízí, eventuálně i
zprostředkovává, kontakty na odborníky a návazná pomáhající zařízení. Linka důvěry jako tzv. pracoviště prvního kontaktu je anonymní služba, volající se nemusí
představovat.
Opavská linka důvěry funguje již čtvrtým rokem při Charitě Opava a je součástí psychosociální sítě na Opavsku. Co do působnosti je i nadále jedinou linkou důvěry v
oblasti Opavska, Bruntálska a Jesenicka.
Linka důvěry fungovala do listopadu 2000 jako služba non-stop. Z finančních důvodů a po rozboru četnosti hovorů byla provozní doba linky zkrácena na 12 hodin
denně: od 10 do 22 hodin. Kromě telefonické služby stoupá počet kontaktů formou e-mailu. Účelově vázaný sponzorský dar umožnil opět zavést bezplatné volání.
Provoz Linky důvěry zabezpečovali tři interní pracovníci a dvacet externích spolupracovníků z řad pedagogů, psychologů, psychiatrů, terapeutů, zdravotníků, soc.
pracovníků, teologů a duchovních. Celý tým se účastnil pravidelných supervizní setkání.
Nejčastěji volajícím klientem byl člověk střední generace, děti a důchodci volali v období placeného telefonního čísla podstatně méně, ovšem často s vážnějšími
problémy. Významně stoupl počet hovorů týkajících se problematiky domácího násilí, smrti, sebevražd, týraných dětí.
Linka důvěry v číslech:
Celkový počet kontaktů

1 120

Hospodaření v roce 2000
Náklady na provoz střediska

858 012 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

541 640 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

150 000 Kč

Dary občanů určené na tuto službu

52 073 Kč

Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)

114 299 Kč

Celkem

858 012 Kč
Mgr. Renáta Hoffmannová, vedoucí střediska

2.8 Chráněné bydlení pro duševně nemocné
V rámci chráněného bydlení mohou lidé s psychickou chorobou bydlet v samostatných bytech s dopomocí a zázemím pracovníků Charity.
V domě, který je vlastnictvím Charity, postupně vytvářeli klienti s pomocí animátorů přátelské společenství a spolupracovali při úpravě zahrady a zahradního domku.
Oblíbené byly společné "semináře" s logoterapeutem. Od léta dále pomáhají pracovníci Charity pravidelnými návštěvami relaxovat depresivnímu klientovi v rodině s
nemocnými členy.
O služby chráněného bydlení projevilo zájem několik dalších nemocných, z kapacitních důvodů jim však nebylo možné vyhovět.
Chráněné bydlení v číslech:
Celkový počet klientů

8

Hospodaření v roce 2000
Náklady na provoz střediska

325 608 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

123 040 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

10 000 Kč

Tržby za ubytování

19 130 Kč

Ostatní provozní výnosy

37 294 Kč

Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)

136 144 Kč

Celkem

325 608 Kč
Mgr. Petr Fabián, animátor

2.9 Středisko vzájemné pomoci
Středisko poskytuje systém služeb, které zprostředkují dary a práci dobrovolníků pro pomoc lidem v hmotné nouzi.
V roce 2000 byla celkem 545 klientům přímo nebo zprostředkovaně poskytnuta pomoc ve formě potravin, jízdného, oblečení, nábytku, půjčky, náhradního nouzového
ubytování či kvalifikované rady a zprostředkování pomoci od jiných institucí. Druhou skupinou klientů jsou příjemci humanitárních hmotných i finančních darů ze
sbírek, které středisko odeslalo do Čečenska, Ukrajiny, Afriky, Venezuely, Indie a jinam podle zadání dárců.

Ubytovna se třemi krizovými lůžky přechodně posloužila dvanácti ženám a matkám s dětmi, které aktivně řešily svoji momentální bytovou nebo rodinnou krizi.
"Šatník", tj. humanitární sklad, pohotově a efektivně poskytuje hmotné dary jednotlivcům, rodinám, institucím i zahraničním humanitárním organizacím (asi 80 %
přijatých darů po roztřídění odchází do oblastí válečných nebo přírodních katastrof). Dárci použitého oblečení přispěli na úhradu přepravného 42 200 Kč. Provoz
šatníku zabezpečují bezplatnou službou dobrovolnice.
Celkem 43 635,50 Kč darovali jednotlivci s úmyslem pomoci lidem v postižených oblastech. Tyto peníze jsme odeslali na konkrétní účty humanitární pomoci.
Hospodaření v roce 2000
Náklady na provoz střediska

525 746 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

317 466 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

20 000 Kč

Platby za poskytované služby

16 046 Kč

Dary občanů určené na tuto službu

84 460 Kč

Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)

87 774 Kč

Celkem

525 746 Kč
Petra Chlubová, DiS., vedoucí střediska

2.10 Občanská poradna
Adresa: Pekařská 32, 746 01 Opava.
Telefon: 0 653/61 64 37.
e-mail: obcanskaporadna@opava.cz
Občanská poradna se v říjnu 2000 stala řádným členem Asociace občanských poraden (AOP). Nyní poskytuje poradna všeobecné poradenství všem klientům v
obtížných životních situacích. Poradna pracuje na principech nestrannosti, důvěrnosti, nezávislosti a bezplatnosti pro klienta. Kvalitu informačního systému garantuje
AOP. Kromě vedoucího a poradců zabezpečují provoz také odborní konzultanti a administrativní i provozní pracovníci Charity.
Řešená problematika:
správní
rodinná
bytová
pracovněprávní
sociální
majetkoprávní

33,5 %
27,1 %
13,9 %
10,7 %
10,4 %
4,4 %

Poradna v roce 2000 rozšířila otevírací hodiny pro veřejnost z 9 na 20 hodin týdně a v závěru roku byla poradna přestěhována do nových prostor se 2 místnostmi a
čekárnou, aby splňovala metodické podmínky kvalitní práce s klientem.
Občanská poradna v číslech:
Celkový počet klientů:
z toho 400 osobních návštěv + telefonické konzultace

450

Hospodaření v roce 2000
Náklady na provoz střediska (včetně zařízení nových prostor)

320 963 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

74 340 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

83 500 Kč

Dotace Úřadu práce

95 000 Kč

Školící služby
Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)
Celkem

700 Kč
66 423 Kč
320 963 Kč
Mgr. Marek Kyjovský, vedoucí střediska

2.11 Pracovat spolu je přece normální
Jde o projekt spolupráce a aktivizace zaměřený na romské spoluobčany.
Neškola: odpolední klub pro školáky pracoval celý rok, v závěru roku jsme upravovali vlastní nové prostory pro jeho činnost. Neškolu navštěvovalo 4x týdně až 15
dětí. Kromě toho se dalších 31 dětí účastnilo příležitostných akcí - víkendové výlety a pobyty, letní tábor, hry v tělocvičně.
Minicaruso-show: celookresní soutěž ve zpěvu proběhla na jaře ve třech stupních (školní kolo, semifinále a veřejné finále) za velkého zájmu a výborných výkonů dětí.
Zaměstnání: během trvání projektu bylo v Charitě Opava zaměstnáno 11 občanů romského původu, a to zejména v chráněných dílnách, z nichž 5 ukončilo pracovní
poměr na vlastní žádost.
Součástí projektu bylo také vzdělávání a reflexe pracovníků v problematice menšin a průzkum situace a názorů několika desítek romských rodin žijících v Opavě.
Projekt v číslech:

Celkový počet příjemců služeb
Aktivní spolupráce

cca 1 000
60, z toho 46 dětí

Hospodaření v roce 2000
Náklady na provoz střediska

673 749 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

246 620 Kč

Dotace a příspěvky Úřadu práce

164 926 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

18 500 Kč

Tržby za poskytované služby

6 971 Kč

Nadace rozvoje občanské společnosti

249 304 Kč

Celkem

686 321 Kč
Bc. Iva Bílovská

2.12 Ostatní aktivity Charity Opava

Rekondiční pobyt pro heterogenní skupinu klientů
Původní plán předpokládal realizaci dvou rekondičních pobytů zdravotně postižených dospělých. Protože se nepodařilo zajistit potřebné množství finančních
prostředků, realizovali jsme v plném rozsahu pouze pobyt v charitním domě Salvátor Krnov pro 26 klientů (nevidomí + duševně nemocní + mentálně postižení +
pohybově postižení v kombinaci s dalším onemocněním + senioři s pohybovým omezením nebo částečnou demencí). Druhého pobytu v Domě sv. Josefa na Grúni se
zúčastnily pouze 4 osoby a byl zaměřen vzhledem ke stejnému postižení na intenzivní nácvik orientace a sebeobsluhy nevidomých v cizím prostředí.
Během pobytů proběhlo denně 3-5 rehabilitačních, arteterapeutických, zážitkových nebo pohybových programů, večer nabídka společného programu. Vzhledem k
vysokému stupni nesoběstačnosti většiny klientů byl nezbytný velký počet doprovázejících dobrovolníků, kteří poskytují osobní asistenci, často nepřetržitě i s nočním
vstáváním. Těžce zdravotně postižení i staří lidé, pro které je pobyt jedinou změnou monotónního životního rytmu, pak ovšem po několik měsíců čerpají ze získané
zkušenosti a aktivněji pracují na zlepšení svého vlastního zdravotního stavu i sociálních vztahů.
Hospodaření v roce 2000
Náklady na uskutečnění pobytu

54 209 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

12 600 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

15 000 Kč

Platby klientů

14 205 Kč

Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)

12 404 Kč

Celkem

54 209 Kč
Mgr. Petr Fabián, vedoucí projektu

Knihovna křesťanské literatury
Fara sv. Ducha, Klášter Minoritů Masarykova 39, 746 01 Opava
- v přízemí na konci chodby vpravo.
Půjčovní doba: středa 16 až 18 hodin; neděle 8 až 11 hodin
Adresa:

Knihovna křesťanské literatury je přístupná každému a nabízí bezplatné zapůjčení z výběru více než 2 400 svazků. Nabízí knihy pro děti a mládež, dobré rady pro
výchovu, životopisy světců, církevní dějiny a dokumenty, na 86 různých překladů Písma svatého a pojednání o něm, poezii i beletrii, časopisy. Tituly jsou průběžně
doplňovány z darů a o knihovnu pečují dobrovolní pracovníci Charity.
Cílem je zpřístupnit kvalitní duchovní a náboženskou literaturu i těm, kteří si nemohou kupovat drahé knihy.
Knihovna v číslech v roce 2000
Počet čtenářů, využívajících služeb knihovny

280

Počet pravidelných dobrovolných pracovníků

5
Anna Foldýnová, vedoucí střediska

Koledování pod vánočním stromem
Tradičně již posedmé věnovaly děti ze schol, základních, mateřských, speciálních i zvláštních škol, romský sbor, děti z ÚSP Marianum a další občanům města dárek
v podobě pásma vánočních písní, koled a scének. Celý program proběhl v rámci opavských vánočních trhů a je poděkováním všem lidem za pomoc, spolupráci a
přízeň, a pozvánkou k zastavení v předvánočním shonu, vzájemným předáváním vánočního poselství lásky a radosti.
Do kasičky pro potřebné tentokrát kolemjdoucí přispěli na pomoc lidem v akutní krizi 4 182 Kč.
Ing. Dagmar Sližová, vedoucí

Dobrovolní spolupracovníci Charity
Tvoří nedílnou součást charitního společenství a významný podíl pracovní síly Charity.
V roce 2000 byly díky jejich pomoci provozovány tyto aktivity: Knihovna křesťanské literatury, Středisko vzájemné pomoci, Rehabilitační dílny, Rekondiční pobyt,
Občanská poradna, Klub sv. Anežky, Koledování pod vánočním stromem a řada dalších jednorázových akcí (sbírky, drobné občanské výpomoci, stříhání textilu pro
ruční tkaní tělesně postižených, výpomoc ve Vlaštovičkách, Krámku u Josífka, šití kostýmů pro Živý Betlém a Tři krále, propagační a informační výstavy, distribuce
letáků a pošty apod.).
Dobrovolní pracovníci se scházejí každé první úterý v měsíci (kromě července a srpna) v Klubu sv. Anežky k vzájemnému zhodnocení práce, informacím o dalších
možnostech pomoci a dalším informacím, které se týkají charitního společenství.
Dobrovolní spolupracovníci v číslech
Celkový počet aktivních dobrovolníků (podle databáze)
(+ 450 jednorázově na konkrétní akce)

143

Počet pravidelných dobrovolníků (min. 2 hod./měsíc)
Celkový počet evidovaných odpracovaných hodin

*

100
3 724 hodin
RNDr. Olga Rampáčková, vedoucí

*
K tomuto počtu lze objektivně připočítat min. 50%,
protože řada lidí nechce svou práci evidovat.
Mnoho dobrovolných hodin je i "na kontě" každého zaměstnance Charity.

Krámek u Josífka
Adresa:
Kolářská ulice 14, 746 01 Opava (naproti kina Mír).
Telefon:
0 653/21 66 00
Prodejní doba: pondělí až pátek 8 - 18 hodin.
Nabízí výrobky zdravotně postižených z chráněných dílen sv. Josefa a duševně nemocných a mentálně postižených z rehabilitačních dílen Charity Opava a
náboženské předměty.
Pravidelně se účastníme také vánočních a velikonočních trhů na Horním náměstí v Opavě, pořádaných Centrem pro rozvoj cestovního ruchu s podporou Magistrátu
města Opavy, s nabídkou výrobků charitních dílen lidí s postižením
Ludmila Vicherková, vedoucí

Nabídka praxe studentům
Pracovníci jednotlivých středisek se pravidelně věnují studentům VOŠ a VŠ sociálních a sociálně-zdravotních, kteří zde získávají odbornou praxi v rámci výuky. V
roce 2000 zde získalo zkušenost s péčí o lidi se zdravotním postižením celkem 59 studentů, s péčí o seniory a nemocné 11 studentů a s problematikou práce s
veřejností v neziskové organizaci se seznámil 1 student.
Dále jsme se zapojili do programu pro nezaměstnané absolventy národního dobrovolnického centra Hestia. V rámci této aktivity se za spolupráce s Úřadem práce v
Opavě zúčastnilo 15 absolventů SŠ stáží na pracovištích pomáhajících profesí.
Mgr. Marek Kyjovský

Středisko pro práci s veřejností
Z potřeb rychle se rozrůstajícího počtu aktivit Charity Opava a stále se zrychlujícího toku informací jsme vyčlenili dva pracovníky převážně na aktivity fundraisingu
(získávání finančních zdrojů na provoz) a public relation (práce s veřejností). Hlavní náplní tohoto střediska je veřejnost pravdivě a objektivně informovat o všech
aktivitách i hospodaření Charity prostřednictvím médií, vlastních tiskovin (Výroční zpráva, SEM TAM, časopis Vlaštofka..), výstav, akcí pro veřejnost apod. a
získávání prostředků na činnost stávajících středisek, případně na investice schválených projektů.
Z množství aktivit za rok 2000 uvádíme např.:
* II. Reprezentační ples Charit Ostravsko-opavské diecéze v Ostravě
* Kampaň "30 dní pro neziskový sektor" v Opavě - výstava, setkání se zástupci veřejné správy
* Svátek sv. Josefa - večer poezie s Mons.Josefem Veselým
* II. ročník dětského romského Carusošou v Opavě
* Anketa o neziskových organizacích a Charitě mezi občany Opavska
* Kruh přátel Charity
* Sluníčkové odpoledne - zábavné odpoledne pro veřejnost v Charitě
* Pouť Charit Ostravsko-opavské diecéze do Spálova u Oder k P. Marii ve Skále
* Nabídka duchovních cvičení s odvozem pro důchodce, osamělé a nemocné (květen a září)
* Prezentace na festivalu zdravotně postižených - Mosty 2000, Přerov
* Pátá Světová Abilympiáda, Praha
* Generální sponzor jednoho dne
* Spolupráce na akcích v rámci Dnů duševního zdraví
* Koledování pod vánočním stromem
ad.

Kruh přátel Charity Opava
Kruh přátel Charity Opava (KPCHO) vznikl za účelem sdružit příznivce naší Charity do jednoho společenství a klade si za cíl rozšířit řady dobrovolných
spolupracovníků a odborných poradců, získat drobné dárce a sponzory a hlavně seznamovat občany s charitní činností. Členové tohoto prestižního Kruhu přátel

získali, jako poděkování za svoji přízeň v průběhu roku, celou řadu výhod (například zdarma některé služby poskytované našimi maséry nebo nárok na slevu při
nákupu v Krámku u Josífka). Účast je zcela dobrovolná a záleží na každém, jak se k této možnosti staví.
Na konci roku 2000 měl KPCHO 223 členů, kteří se aktivně zapojili do činnosti Charity Opava. Někteří nám pomáhají svou prací, jiní finančně a někdo modlitbou či
jinak. Nejvíce příznivců měl Kruh přátel Vlaštoviček a to 160 členů.

Sluníčkové odpoledne
Sluníčkové odpoledne v pátek 23. června začalo v 15 hodin opavského času a návštěvníci se mohli kromě prohlídky Domu zúčastnit celé řady atrakcí a výstavek.
Nejprve to byla výstava fotografií o válkou zničeném Čečensku a s ní spojená sbírka na rodiny postižené tímto nesmyslným konfliktem. Při dalších zastávkách si
návštěvníci mohli prohlédnout postupně všechny prostory Domu sv. Josefa. Mohli si zde vyzkoušet malbu na hedvábí, práci s hlínou, prohlédnout si výstavky prací
našich klientů, výstavu fotografií Vladimíra Žáka pod názvem "Jsme od Košic" či zúčastnit se řady her a programů. V rámci prohlídky bylo možné si vystavené zboží
zakoupit a návštěvníkům si líbilo zboží v hodnotě 3 500 Kč.
Mile nás překvapilo množství lidí, kteří tuto akci navštívili a vzhledem k velkému zájmu bychom rádi toto odpoledne Vám všem věnovali každoročně.

3 Finanční hospodaření
Účetnictví Charity Opava se řídí obecně platnými zásadami zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a Opatřením Ministerstva financí čj.V/20 531/1992, kterými se stanoví
účtová osnova a postupy účtování pro neziskové organizace.

Příjmy v Kč podle roční účetní uzávěrky:
Příjmy na provoz
Dotace MPSV
Ministerstvo kultury

3 378 500
20 000

Příspěvek Okresního úřadu

1 500 000

Příspěvky Úřadu práce

1 299 912

Příspěvky Magistrátu města Opavy

1 171 800

Příspěvek obce Slavkov
Platby zdravotních pojišťoven
Ostatní výnosy z činnosti (nájmy, reklama, pojistné plnění)

9 420
2 343 022
229 397

Poplatky klientů za služby

1 522 706

Úroky u bankovních domů

178 347

Příspěvky nadací celkem

467 655

Sponzorské příspěvky

977 738

Dary jednotlivců

625 767

Tržby z prodeje chráněných, rehabilitačních dílen a krámku
DCHOO
Neinvestiční příjmy celkem

3 009 299
250 000
16 983 563

Příjmy na investice
Ministerstvo ŽP

22 000

Úřad práce

600 000

Vlastní zdroje

294 605

Příjmy na investice celkem

916 605

Příjmy celkem
Finanční příjmy celkem

17 900 168

Výdaje v Kč podle roční uzávěrky
Náklady na provoz
Potraviny
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

558 344
2 167 169
644 818

Služby materiální a nemateriální povahy

891 135

Poštovné, spoje

421 211

Placený nájem

67 730

Placené opravy

438 732

Cestovné

160 680

Pojištění

124 341

Civilní služba

112 862

Hrubé mzdy

7 545 959

Zdravotní pojištění - odvody

577 064

Sociální pojištění - odvody

1 898 894

Zákonné pojištění

21 909

Poplatky a daně

33 183

Odpisy HIM a DHIM

1 648 734

Příspěvky poskytnuté potřebným

100 024

Provozní náklady celkem

17 624 780

Náklady na investice
Pořízení stavebních investic

684 134

Ostatní investice

232 471

Investiční náklady celkem

916 605

Výdaje celkem
Finanční výdaje celkem

18 541 385

Hospodářský výsledek

- 641 217

Audit roční uzávěrky Charity Opava proběhl úspěšně v květnu 2001. Provedl jej Ing. Jaromír Klásek, člen Komory auditorů České republiky, osvědčení auditora č.
720 z 9. října 1991. Zpráva o auditu je k dispozici na ředitelství Charity Opava.

Rozvaha k 31. 12. 2000
Majetek v Kč
Stálý majetek:
Hmotný majetek

36 215 812

Oprávky k HIM

-5 599 150

Drobný hmotný majetek

3 206 990

Oprávky k DHIM

-3 099 600

Pořízení HIM

393 718

Stálý majetek celkem

31 117 770
Oběžný majetek:

Zásoby

1 018 769

Pohledávky

304 626
Finanční majetek:

Peníze

153 407

Bankovní účty běžné

2 556 698

Termínované vklady

4 072 276

Oběžný majetek celkem
Účty časového rozlišení

8 105 776
21 546

Majetek celkem

39 245 092

Zdroje krytí majetku
Vlastní zdroje:
Základní jmění

31 628 696

Fondy

6 651 604

Hospodářský výsledek r. 2000

-641 217

Vlastní zdroje celkem

37 639 083
Cizí zdroje:

Dlouhodobé závazky

342 000

Závazky z obchodního styku

517 141

Závazky k zaměstnancům

537 999

Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění

296 399

Daňové závazky

28 400

Nárok na dotaci

-150 730

Cizí zdroje celkem

1 571 209

Účty časového rozlišení

34 800

Celkem

1 606 010

Zdroje krytí celkem

39 245 092

4 Poděkování dárcům a sponzorům
Chceme tímto poděkovat všem našim příznivcům, jak nově získaným tak i těm, se kterými spolupracujeme již několik let a zdůraznit, že bez Vaší důvěry a štědrosti
by naše činnost nebyla vůbec možná. Každého daru si vážíme, i sebemenší příspěvek má velikou hodnotu. Je nám proto ctí vám všem poděkovat za to, že díky Vaší
přízni můžeme pomáhat potřebným.
Výroční zpráva 2000

Charita Opava
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