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1 Úvodní slovo, vznik a vývoj, poslání

1.1 Úvodní slovo ředitelky
Domnívám se, že spolupracovníci mi dají za pravdu: Třebaže podle televizních zpráv první rok nového tisíciletí překypoval emocemi od show-euforie po hlubokou
depresi, pro nás to byl spíše rok pracovitosti. A třebaže v tom roce uplynulo 10 let od oficiálního vzniku organizace Charity Opava - tehdy v názvu s přívlastkem
Oblastní - vnímali jsme výročí bez okázalosti, vždyť každodenní potřeby uživatelů našich služeb a stále rostoucí nároky, které na Charitu klade okolí i my sami, nás
stačily plně zaměstnat.
Široký a hluboký záběr služeb poskytovaných Charitou Opava má nezpochybnitelnou výhodu v tom, že umožňuje pružně reagovat na měnící se potřeby jejich
uživatelů a v praxi tak uskutečňovat náročné metody moderní sociální práce, které vycházejí z principů evangelia a vyznačují se bytostným respektem k jedinečnosti
a důstojnosti klientů.
Tentýž široký záběr služeb ovšem s sebou přináší náročné požadavky na jejich poskytovatele. Jde především o řízení a komunikaci v Charitě, o potřebu investovat
mnoho sil do tzv. kultury organizace, o nepřetržitou poctivou sebereflexi. Zejména vedoucí pracovníci na všech úrovních jsou pod stále většími tlaky zvenčí i zevnitř.
Společným jmenovatelem těchto tlaků se v roce 2001 stala kvalita.
S radostí jsme konstatovali, že dlouholeté investice do vzdělávání pracovníků přinášejí své plody ve skutečnosti, že standardy kvality pro akreditace chystané
Ministerstvem práce a sociálních věcí nejsou pro služby Charity Opava žádným strašákem. To ovšem neznamená, že nemáme co zlepšovat: přinejmenším vyvstala
časově zatěžující nutnost podrobně dokumentovat a písemnými předpisy své služby popsat.
Neobvykle příjemnou záležitostí minulého roku byly státní dotace, které poprvé v naší historii dosáhly téměř 44 % provozních výdajů a umožnily nám tak nejen
nakoupit dlouho chybějící vybavení a zaplatit vzdělávací akce většině pracovníků, ale také zvýšit průměrnou mzdu zaměstnanců alespoň na úroveň předepsaných
tarifů (škoda, že to znamená jen přibližně 2/3 průměrné mzdy v ČR) a hlavně využít darů našich velkorysých sponzorů a příznivců k financování aktivit, které na
dotace nedosáhly.

Některé výsledky charitní práce jsou zajímavé i pro média, například zahájení provozu denního stacionáře Mraveneček pro děti s těžkými kombinovanými vadami,
který je příkladem vzorné komunitní spolupráce odborných organizací a města Opavy. Nemenší radost však máme i z méně nápadných úspěchů, které umožňují a
dokladují stálé zvyšování kvality sociálních služeb, které poskytujeme: prudký vzestup zájmu o poradenství, konečně vyhovující prostorové zázemí pro "ChOPSky",
spousty zaznamenaných výsledků trpělivé aktivizace a rehabilitace klientů, další "nezaměstnatelní" zaměstnanci v dílnách pro zdravotně postižené, připravené nové
projekty… byl by to dlouhý seznam. Konečně, čtěte dále v této výroční zprávě.
Za informacemi ve zprávě obsaženými stojí stovky báječných lidí dobré vůle a otevřených srdcí. Je mi upřímně líto, že jaksi není možné všechny osobně i veřejně
dostatečně ocenit. Ale protože nepochybuji, že základní podmínkou pro naši činnost je nade všechno i nade všemi pomoc Boží, přeji a vyprošuji pomoc Boží také
Vám všem - kteří zde pracujete, pomáháte, zajímáte se a především Vám, kteří jste nás poctili důvěrou a služby Charity Opava užíváte.
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.

1.3 Pracovníci a klienti Charity Opava
Na činnosti Charity Opava se podílejí dobrovolní pracovníci i zaměstnanci v pracovním poměru. V roce 2001 měla Charita Opava včetně zaměstnaných klientů
chráněných dílen celkem 130 pracovníků., tj. 93,0 přepočtených úvazků.
Uživateli služeb středisek Charity Opava jsou především lidé staří, nemocní, s tělesným, duševním postižením, sociálně slabí, lidé v akutní krizi. V trvalé denní péči
měla v roce 2001 Charita Opava celkem 334 klientů, z toho 43 nepřetržitě 24 hodin denně. Nepravidelné a opakované služby jsme poskytli dle evidence celkem 4
200 klientům (v tomto počtu nejsou zahrnuty příjemci humanitární pomoci, kterých jsou tisíce).
Počet pracovníků a klientů Charity Opava podle jednotlivých středisek a aktivit je zřejmý z následující tabulky:
Počet pracovníků
Střediska činnosti

Počet klientů

Pracuje
na
projektu

úvazky
celkem

nepřetržitě

Denní péče
(průměr. denně)

nepravidelně
33 429 návštěv

CHOPS

30

24,6

80

Rehabilitační dílny

16

3,99

36(12,3)

Klub sv. Anežky

16

5,16

26(10,1)

Dům sv. Cyrila a
Metoděje

22

6,92

Chráněné dílny včetně
Střediska masážních
služeb

60

30,4

20
38

Linka důvěry

12

2,55

Chráněné bydlení

12

1,75

8

8

10 268 kontaktů

Středisko vzájemné
pomoci

15

2,86

15

392

Občanská poradna

14

2,37

Knihovna

0

0,00

Domov Agapé

13

2,93

Pracovat spolu...

18

3,03

Mraveneček

15

3,02

Rekondice

5

0,15

Ostatní aktivity

12

3,27

Celkem

---

93,00

700
(2277 kontaktů)
300
12 (zkušeb. provoz)
cca 800
5 (zkušeb. provoz)
15
43

2 Realizace jednotlivých projektů a naše hlavní aktivity

---

---

2.1 Charitní ošetřovatelsko-pečovatelská služba v rodinách
Již desátým rokem poskytuje na nadstandardně profesionální úrovni humánní, holistickou péči lidem v jejich vlastním sociálním prostředí, zabezpečenou 24 hodin
denně podle potřeby.
Tato služba 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.
Pracoviště je schváleným školicím místem IDV PZ Brno pro domácí péči.
CHOPS v číslech:
Počet klientů

174

Celkový počet návštěv v roce 2001

33 429

Průměrný počet klientů denně

80

Roční počet provedených úkonů zdravotnických

22 163

Roční počet provedených úkonů pečovatelských

46 190

Hospodaření v roce 2001
Náklady na provoz střediska

4 765 288 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů
Dotace Magistrátu města Opavy
Tržby za služby
Dary občanů na tuto službu
Dar německé vlády

1 263 418 Kč
226 000 Kč
2 932 038 Kč
3 000 Kč
189 931 Kč

Ostatní provozní výnosy
Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)
Celkem

586 Kč
150 315 Kč
4 765 288 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
Pro rozvoj nejnovějšího zahradnického pracoviště byl v závěru roku postaven skleník.
Nedílnou součástí programu je společenské vyžití klientů - oslavy osobních výročí i výročí Rehabilitačních dílen, Vánoc apod., zájezdy, výstavy. V “Galerii Na
schodech” byly realizovány v průběhu roku čtyři výstavy - výstava ikon, velikonoční a vánoční prodejní výstavka a kresby M. Farného.
Za poskytované služby klienti platí poplatek, jehož výše je stanovena na základě sociálního šetření a činí 0 - 500 Kč měsíčně.
Rehabilitační dílny v číslech:
Počet klientů
(z toho 16 duševně nemocných, 14 mentálně retardovaných a 6 s jiným postižením)
Průměrný denní počet klientů v dílnách
(mírný pokles oproti r. 2000 po zavedení poplatků klientů za služby)

36
12,3

Hospodaření v roce 2001
Náklady na provoz střediska

1 113 776 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů
Příspěvky obcí
Příspěvky Magistrátu města Opavy
Tržby za poskytované služby

743 017 Kč
8 000 Kč
242 000 Kč
69 031 Kč

Tržby za vl. výkony (prodej výrobků)

53 481 Kč

Dary občanů určené na tuto službu

47 300 Kč

Celkem

1 162 829 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 (od 22. 9. 2002 nové předčíslí 553)

e-mail:

anezka@opava.cz

Již sedmým rokem osvědčená služba denního stacionáře poskytuje pečovatelskou službu (různé druhy dopomoci) a ošetřovatelskou službu (dohled nad podáváním
léků) s fyzickou i psychosociální rehabilitací a aktivizací starých lidí (trénování paměti, reminiscenční techniky, taneční terapie, ergoterapie, canisterapie, arteterapie,
kondiční a dechová cvičení, různé společenské hry, obgenerační setkávání, besedy, přednáškovou činnost atd.), kteří pro nemoci stáří a nastupující demenci již
nemohou být sami doma, třebaže nejsou trvale upoutáni na lůžko. Na požádání poskytuje klientům také některé služby odborníků, např. kadeřnické, pedikérské,
masérské a duchovní. Zajišťuje dopravu klientů do stacionáře a zpět domů. Aktivnějším starým lidem navíc nabízíme v podvečerních a večerních hodinách programy
klubového charakteru.
Klub svou službou klientům zajišťuje zároveň respitní péči pro jejich pečující rodinné příslušníky.
Již počtvrté se uskutečnil týdenní rekondiční pobyt s osobní asistencí v charitním středisku Salvátor Krnov.
Klub sv. Anežky v číslech:
Celkový počet klientů za rok
Průměrný věk klienta

26
78,9 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 2001
Náklady na provoz střediska

1 335 158 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

730 531 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

130 000 Kč

Tržby za poskytované služby

159 917 Kč

Dary občanů určené na tuto službu
Dar německé vlády
Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)
Celkem

47 235 Kč
202 797 Kč
64 678 Kč
1 335 158 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 (od 22. 9. 2002 nové předčíslí 553)
e-mail: vlastovicky@opava.cz
Také v roce 2001 v souladu s plánem poskytoval Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené již pátým rokem trvalé bydlení s vedením k samostatnosti pro
dospělé těžce zrakově postižené lidi v produktivním věku, kteří většinou trpí dalšími zdravotními a sociálními potížemi a v míře svých schopností se chtějí naučit
nezávislosti na péči jiných.
Principem práce je maximálně možný individuální přístup ke každému klientovi. Na základě rehabilitačního plánu a rehabilitační smlouvy uzavřené individuálně s
každým klientem probíhá rehabilitace. Tato ve většině případů přirozeně vyústila v řádné zaměstnání v chráněných dílnách Charity Opava. Zvláštním úspěchem týmu
rehabilitace je, že mnozí z klientů jsou tak samostatní, že je možné, aby bydleli v samostatném bytě jen se zázemím služeb animátorů. V roce 2001 jsme uspořádali
desítky kulturně společenských, sportovních, rekreačních a volnočasových akcí a aktivit (koncerty, poslechové večery, posvícení, velkou oslavu pětiletého trvání
domu, dva rekondiční pobyty, zooterapie, poznávací zájezdy a výlety, turnaje ve stolním tenise, vydávání vlastního časopisu, pracovní a výukové aktivity, pravidelné
bohoslužby, výuka jazyků atd.).
Dům sv. Cyrila a Metoděje v číslech:
Ideální kapacita domu

17 nevidomých

Klienti (zcela nebo prakticky nevidomí + další tělesná či mentální postižení či onemocnění)

20

Průměrný věk klientů

35,5

Hospodaření v roce 2001
Náklady na provoz střediska

3 734 006 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů
Dotace Magistrátu města Opavy
Tržby za služby
Dary občanů určené na pomoc zrak. postiženým
Ostatní provozní výnosy
Celkem
Zisk je určen na nákup bytů v rámci akce "Vlaštofčí hnízdo"

1 735 135 Kč
233 000 Kč
814 053 Kč
2 215 840 Kč
19 198 Kč
5 017 226 Kč

Jan Hanuš, vedoucí domu

2.5 Chráněné dílny sv. Josefa pro lidi s tělesným postižením
Pracoviště tvoří pět dílen, které se zaměřují na ruční výrobu keramickou, šicí, tkalcovskou, stolařskou a kompletační, dalším chráněným pracovištěm je telefonní
ústředna a středisko masážních služeb.

U klientů, kterým poskytujeme naše služby již delší dobu, je už nyní viditelné zlepšení manuálních zručností, zvýšení pracovní výkonnosti a sociální samostatnosti.
Tržby za vlastní výrobky a služby se podařilo zvýšit. Přesto vzhledem k vysokému počtu těžce zdravotně postižených pracovníků nelze dosáhnout ekonomické
soběstačnosti.
V roce 2001 jsme pracovali na vytváření nové dokumentace, která odpovídá budoucím Standardům sociálních služeb vypracovaných MPSV. Byl vydán katalog
výrobků CHD. Přes 190 druhů výrobků dodáváme do 9 obchodů. Další odbyt našich výrobků zajišťujeme účastí na různých výstavách a řemeslných jarmarcích i
přímým prodejem v naší dílně.
Chráněné dílny jsou zařazeny do katalogu pracovišť, která mohou poskytovat podnikům tzv. náhradní plnění za zaměstnávání zdravotně postižených.
Připravuje se projekt nové dílny, v roce 2001 jsme získali koncesní listinu na separaci odpadů a přísli grantu z fondů EU.
Chráněné dílny sv. Josefa v číslech:
Počet zaměstnanců na chráněných pracovištích
z toho 20 těžce postižených invalidních důchodců a 1 psychicky nemocný

30

Hospodaření v roce 2001
Náklady na provoz střediska

4 354 740 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

2 160 590 Kč

Dotace a příspěvky Úřadu práce

774 128 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

234 000 Kč

Tržby za poskytované služby

41 529 Kč

Dary občanů určené na tuto službu

53 785 Kč

Ostatní provozní výnosy (tržby z prodeje)

1 167 650 Kč

Celkem

4 431 682 Kč
Soňa Rašková, vedoucí střediska

2.6 Středisko masážních služeb
Nosnou myšlenkou práce Charity Opava pro nevidomé je animace dospělých klientů k maximálně možné soběstačnosti a integraci do zdravé společnosti. Při
současné míře nezaměstnanosti v regionu a nemožnosti najít pro tyto lidi zaměstnání vzniklo při Charitě Opava před dvěmi lety chráněné pracoviště pro zrakově
postižené rehabilitační pracovníky a maséry - Středisko masážních služeb.
Provoz v roce 2001 potvrdil úspěchy předešlých let. Každodenní vysoký standard odborně provedené práce, individuální přístup ke klientům, stále se rozšiřující
nabídka služeb je příčinou zvyšujícího se počtu spokojené klientely. Počet těžce zrakově postižených rehabilitačních pracovníků (NZP) a masérů ve středisku se tak
zvýšil na pět. Také provozní doba byla rozšířena a byl zaveden dvousměnný provoz.
Naší další novou aktivitou v roce 2001 bylo zřízení detašovaného pracoviště v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách. Masážní služby
jsou zde poskytovány nejen obyvatelům domu, ale také občanům obce.
Nabídka služeb se stále rozšiřuje od klasické, sportovní masáže přes čínskou tlakovou a akupresuru, aromaterapeutickou, hydromasáž, perličkové koupele až k
domácí službě imobilním klientům CHOPS, docházkové službě pro zaměstnance firem a organizací a službě pro hosty hotelu Koruna.
Středisko masážních služeb v číslech:
Celkový počet výkonů (masáží a koupelí)
z toho počet masáží
počet koupelí

3 482
3 130
352

Hospodaření v roce 2001
Náklady na provoz střediska

346 927 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů
Dotace a příspěvky Úřadu práce
Tržby za poskytované služby
Ostatní provozní výnosy
Celkem

170 215 Kč
10 000 Kč
186 950 Kč
206 Kč
483 371 Kč
Pavel Veverka, vedoucí střediska

2.7 Linka důvěry
Telefon: 0800 12 06 12, 0 653/61 64 07 (od 22. 9. 2002 nové předčíslí 553)
e-mail: linka.duvery@opava.cz
Cílem projektu je již pátým rokem zajistit a poskytovat 365 dní v roce odbornou psychosociální “první pomoc” lidem v obtížných životních situacích prostřednictvím
telefonického kontaktu v návaznosti na další služby a zařízení psycho-sociální a zdravotnické sítě. Doba poskytování musela být z finančních důvodů zkrácena z 24
na 12 hodin denně (listopad 2000 až květen 2001). Od června 2001 funguje linka díky dotacím 20 hodin denně (od 10 hodin dopoledne do 6 hodin ráno).
Počet kontaktů stoupl v r. 2001 takřka 10krát Tuto změnu připisujeme nabídce volat bezplatně; od prosince 2000 do října 2001 pokryl sponzorský dar Českého
Telecomu, a.s. provoz bezplatné linky důvěry 0800 12 06 12. Služba je anonymní, klienti se nepředstavují. Klientů volajících opakovaně jsme v loňském roce měli cca
17.

Neustálé zvyšování kvality poskytované služby zajišťují semináře a besedy s odborníky, týmové supervize a interní konzultace. Letos jsme uspořádali mj. tři semináře
pod názvem “Ohrožené dítě na lince - a co dál..?” pro bližší zjištění, jakou “následnou” péči můžeme volajícímu dítěti či mladistvému nabídnout. V průběhu roku byl
zčásti obnoven tým pracovníků a spolu s lektory pražského RIAPSu a o.s. Remedium připraven 100hodinový regionální výcvik pro nové zájemce o službu na Lince
důvěry.
Linka důvěry v číslech:
Celkový počet kontaktů
z toho významných (tématický hovor, informační hovor)

10 268
4 484

Hospodaření v roce 2001
Náklady na provoz střediska

1 190 423 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

677 974 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

140 000 Kč

Dary občanů určené na tuto službu

368 457 Kč

Tříkrálová sbírka

341 576 Kč

Ostatní výnosy
Celkem
Zisk bude použit na dokrytí provozu v dalších letech.

66 642 Kč
1 594 649 Kč

Mgr.Ing. Hana Friedrichová, vedoucí střediska

2.8 Chráněné bydlení pro duševně nemocné
Základní ideou projektu je nabídnout duševně nemocným alternativu a možnost začlenění (event. postupného návratu) do tzv. normální společnosti. Vytvořit
mezistupně pro přechod hospitalizovaných z psychiatrické léčebny do běžného života. Asistovat těm, kteří již plného návratu nejsou schopni.
Projekt již čtyři roky zajišťuje chráněné bydlení pro 5 duševně nemocných, dále podporu v bydlení pro 3 duševně nemocné, s individuální mírou sociální podpory. Cíl
byl naplněn beze zbytku, žádný z klientů chráněného bydlení nebyl hospitalizován v PL, pouze 1 klient podporovaného bydlení byl v léčebně v roce 2001 2x, i zde
jsou však zřetelné úspěchy pravidelné motivující podpory. Všichni klienti dodržují medikamentózní léčbu a s pomocí animátorů si vytvářejí (nebo udržují) sociální
kontakty.
Kromě stálých klientů jsme posloužili i 8 nárazovým.
V roce 2001 se dále rozvíjela spolupráce s návaznými institucemi, v souladu se standardy sociálních služeb se neustále zvyšuje kvalifikace pracovníků formou
vzdělávání a získáváním nových zkušeností, byla zavedena supervize, pokračujeme ve snahách o rozšíření kapacity chráněného bydlení a podpory v bydlení.
Chráněné bydlení v číslech:
Celkový počet klientů

8

Počet jednorázových klientů

8

Hospodaření v roce 2001
Náklady na provoz střediska

387 485 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

194 952 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

125 000 Kč

Tržby za služby

21 861 Kč

Ostatní provozní výnosy

42 512 Kč

Dary občanů určené na tuto službu
Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)
Celkem

500 Kč
2 660 Kč
387 485 Kč
Mgr.Ing. Hana Friedrichová, vedoucí projektu

2.9 Středisko vzájemné pomoci
Středisko vzájemné pomoci v roce 2001 uskutečnilo tyto jednotlivé aktivity:
Sociální výpomoc
Na sociální pracovnici se v roce 2001 obrátilo 84 klientů, se kterými měla 228 evidovaných kontaktů. Klientům poskytla především sociální intervenci, poradenství,
kvalifikované rady a pomoc ve formě příspěvku potřebným. Podle možností sledovala i další vývoj klientovy situace.
Nouzové ubytování
V roce 2001 jsme krátkodobě na 1 noc až 1 měsíc (výjimečně až 3 měsíce) poskytli nouzové ubytování 7 ženám a matkám a 8 dětem, které se nacházely ve
složitých sociálních, rodinných a především bytových problémech. Všechny přijaté klientky musely s naší pomocí aktivně řešit svoji situaci.
Charitní šatník
Hmotné dary (šatstvo, obuv, předměty denní potřeby, textilie, nábytek) od dárců byly zdarma poskytovány sociálně slabým a potřebným klientům. V roce 2001 se
jednalo o 96 rodin z Opavy a okolí, kteří se kontaktovali 164 krát. Přes 80 % všech přijatých darů po roztřídění bylo pravidelně odesíláno do humanitárního skladu
do Ostravy, dvě zásilky šatstva byly poslány do Diakonie Úpice.

Humanitární sbírky
Finanční dary v celkové výši 254 040,10 Kč byly odeslány na příslušná místa a sbírková konta podle účelu, na který jej dárce věnoval. Podrobněji o humanitárních
sbírkách viz kap. dobrovolní spolupracovníci.
Hospodaření v roce 2001
Náklady na provoz střediska

957 758 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

544 218 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

38 000 Kč

Tržby za poskytované služby

22 642 Kč

Dary občanů určené na tuto službu

245 615 Kč

Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)

107 283 Kč

Celkem

957 758 Kč
Petra Chlubová, DiS., vedoucí střediska

2.10 Občanská poradna
Adresa: Pekařská 32, 746 01 Opava.
Telefon: 0 653/61 64 37 (od 22. 9. 2002 nové předčíslí 553)
e-mail: obcanskaporadna@opava.cz
Hlavním cílem střediska je poskytovat lidem v obtížných životních situacích takovou pomoc, aby netrpěli neznalostí svých práv a povinností, dostupných
služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Cíle dosahujeme při zachovávání základních principů občanského poradenství - bezplatnosti, nezávislosti, diskrétnosti a nestrannosti.
Během roku 2001 jsme registrovali téměř 100% nárůst zájemců o naše služby. Díky členství v Asociaci občanských poraden (dále AOP) se nám dařilo rozvíjet kvalitu
služeb poradny především účastmi na školeních a možností používat sdílené informační databáze v celé AOP, jakož i možnost využití odborných konzultantů.
Podařilo se navázat na stávající spolupráci s místními úřady a dále ji rozvíjet, rovněž hledáme cestu poskytování vzájemné zpětné vazby o kvalitě služeb.
Občanská poradna se rovněž podílela na projektech Diecézní charity Ostravsko-opavské (dále DCHOO) a AOP:
•
•
•
•

DCHOO - projekt "žijí mezi námi" veřejná zakázka MV ČR
AOP "Distanční školící moduly" grant Phare
AOP "Informační letáky pro občany" grant OSF
AOP program "Bezplatná právní pomoc" grant OSF

Občanská poradna v číslech:
Celkový počet klientů

695

Celkový počet konzultací (práce s klientem min. 20 minut

916

Počet zodpovězených dotazů

1 359

Hospodaření v roce 2001
Náklady na provoz střediska (včetně zařízení nových prostor)

711 211 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů
Dotace Magistrátu města Opavy

515 502 Kč
40 000 Kč

Dary určené na tuto službu

64 910 Kč

Tržby za poskytnuté služby

21 800 Kč

Ostatní výnosy
Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)
Celkem

7 718 Kč
61 281 Kč
711 211 Kč
Mgr. Marek Kyjovský, vedoucí střediska

2.11 Domov Agapé
Adresa: Přerovecká 36, 747 95 Suché Lazce
Telefon: 0 653/79 45 99 (od 22. 9. 2002 nové předčíslí 553)
e-mail: domov.agape@charita.opava.cz
Domov Agapé je resocializační středisko s křesťanskou filosofií pro děti a mládež, které užívají návykové látky na hranici či za hranicí experimentace. V naší
republice je to zatím jediný projekt pro věkovou kategorii 12 - 15 let.
Specielně vyškolený tým pracovníků (terapeuti, sociální pracovníci, vychovatelé..) poskytne 24 hodinovou péči po dobu až jednoho roku s výchovně-resocializačním
programem, jehož cílem je poskytnout dítěti takovou životní zkušenost a náhled na sebe samého, aby si dokázalo vytvořit odpovídající hodnotový systém, naučilo se
zacházet se svým časem, se svým nitrem (emoce, city, stres) a dovést mladého člověka k poznání, jaký osobnostní nebo osobní nedostatek droga vyplňovala.
Samozřejmostí je práce s rodinou klienta (rodinná terapie).

V průběhu roku 2001 probíhaly v rámci projektu tyto činnosti:
vzdělávání zaměstnanců, zajišťování školní výuky pro klienty, mapování soc. situace drogové problematiky v regionu a celé ČR a navazování spolupráce s
příslušnými subjekty, zabývajícími se protidrogovou problematikou a nutné organizační záležitosti - vyhledání vhodného objektu, vyhledávání klientů. V prosinci byl
zahájen zkušební provoz střediska.
Hospodaření v roce 2001
Náklady na provoz střediska

764 280 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

574 212 Kč

Dotace a příspěvky Úřadu práce

104 148 Kč

Grant NROS z programu "Pomozte dětem"

100 000 Kč

Celkem

778 360 Kč
Mgr. Renáta Hoffmannová, vedoucí Domova

2.12 Denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami MRAVENEČEK
Adresa: Neumannova 5, 747 07 Opava 7
Telefon: 0 653/61 66 48 (od 22. 9. 2002 nové předčíslí 553)
e-mail: mravenecek@opava.cz
Stacionář zahájil provoz 27. října 2001. Tomu předcházela intenzivní příprava, kdy byly kontaktovány rodiny klientů, byly provedeny stavební úpravy, bylo zajištěno
financování a odborně školeni pracovníci.
Cílem je naučit tyto postižené děti co největší samostatnosti, rozšiřovat jejich schopnosti, sociální kontakt s ostatními dětmi - kamarády, umožnit jim prožít
plnohodnotné dětství a zároveň jejich rodinám pomoci načerpat síly, nabídnout odbornou péči.
Tým vyškolených pracovníků poskytuje dítěti celodenní péči o jeho tělesné potřeby, rodičům především podporu a informace.
Pro každé dítě je vytvořen individuální výchovně-vzdělávací plán postavený na stávajícím výkonu dítěte. Práce s klientem se zaměřuje především na rozvoj
senzomotorických schopností, rozvoj řeči, celkovou koncentraci a koordinaci pohybů. V oblasti výchov to je rozumová, smyslová, řečová, tělesná, hudební, výtvarná a
pracovní výchova.
Zdravotní sestra provádí individuální zdravotní cvičení dětí, v rámci terapií je využívána senzorická stimulace, bazální komunikace, muzikoterapie, aromaterapie,
arteterapie a hydroterapie.
Mraveneček v číslech:
Celkový počet stálých klientů

5

Hospodaření v roce 2001
Náklady na provoz střediska(včetně nákladů na vybavení a investic)

673 749 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

1 285 625 Kč

Dotace a příspěvky Úřadu práce

70 000 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

400 000 Kč

Tržby za poskytované služby

2 100 Kč

Dary občanů určené na tuto službu

143 425 Kč

Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)

190 153 Kč

Celkem

2 091 303 Kč
Hynek Závorka, DiS., vedoucí stacionáře

2.13 Pracovat spolu je přece normální
Jde o projekt spolupráce s Romy, kteří mají zájem, zejména s rodiči na programech pro děti.
Neškola:
Tohoto volnočasového zařízení pro děti ve věku 5 - 14 let se zúčastnilo celkem 15 dětí, průměrně denně cca 5 dětí. Neškola i v roce 2001 nabízela řadu aktivit,
možnost doučování, sportovní vyžití. Oblibu získaly tradičně Mikulášská nadílka, vánoční besídka a karneval. Ve spolupráci s Eurotopií Opava se děti účastnily
víkendových výletů a zájezdů.
Práce s rodinami:
Návštěvy v rodinách, pozvánky, oslovení přes romského koordinátora OkÚ a streetworkera, zapojení rodičů do přípravy programů pro děti, nabídka účasti na Romské
pouti. Zlepšila se spolupráce s rodiči 4 dětí z klubu Neškola.
Dětské romské Minicarusoshow:
Již tradiční soutěž ve zpěvu romských písní, určená dětem základních škol okresu Opava si získala velkou oblibu. V roce 2001 se zúčastnilo ve třech kolech celkem
60 dětí + 150 rodičů a příbuzných jako diváci.
Služby sociálně potřebným :
V rámci Občanské poradny, Střediska vzájemné pomoci i dalších středisek Charity se stále snažíme zkvalitňovat služby sociálně potřebným, zejména zvyšovat jejich
informovanost a angažovanost na zlepšení vlastní sociální situace. Tato střediska poskytovala služby cca 450 Romům (evidence klientů podle národnosti není
vedena).
Projekt v číslech:

Celkový počet příjemců služeb

cca 800

Hospodaření v roce 2001
Náklady na provoz střediska

467 326 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů

380 406 Kč

Dotace a příspěvky Úřadu práce

55 200 Kč

Dotace Magistrátu města Opavy

14 000 Kč

Tržby za poskytované služby
Ztráta (uhrazená z činnosti a fondů Charity
Celkem

740 Kč
16 980 Kč
467 326 Kč
Bc. Iva Bílovská, vedoucí projektu

2.14 Ostatní aktivity Charity Opava

Rekondiční pobyt pro heterogenní skupinu klientů
Pobyt proběhl ve dnech 23.-27. dubna 2001 ve středisku Salvátor Krnov a účastnilo se jej 15 klientů, 8 osobních asistentů a 4 členové animátorského týmu.
Rekondiční pobyt byl koncipován dle významu slova rekondice - “znovuokořenění”, přípravný tým pojal akci jako pobyt, který má vytrhnout klienta z jeho denního
stereotypu nejen změnou prostředí, ale hlavně formou neobvyklých herních a jiných činností. V žádném případě však nešlo o nahodilou snůšku her a činností nebo
pohodlnou a nudnou rekreaci.
Frekventanti jsou stálými klienty středisek Charity Opava - mladí lidé s mentálním postižením z Rehabilitačních dílen, senioři z Klubu sv. Anežky a nevidomí z Domu
pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.
Ve společném programu bylo cílem jednotlivých aktivit zlepšení psychického a fyzického stavu klientů, prožívání společenství a zejména zvýšení pocitu vlastní
potřebnosti a možnosti být užitečný. Cíl byl uskutečňován formou herních činností (hlavně bojová hra a štafeta), rozhovorů při čaji a hudbě, přípravou a realizací
divadelního představení.
Naproti tomu individuální program poskytoval prostor pro rozvíjení a uspokojování potřeb jednotlivých klientů z jednotlivých středisek. Jeho realizaci zajišťovali
zástupci středisek za asistence praktikantů z VOŠ sociální z Ostravy.
Hospodaření v roce 2001
Náklady na uskutečnění pobytu

56 631 Kč

Krytí nákladů
Dotace státních úřadů
Dotace Magistrátu města Opavy

17 600 Kč
5 000 Kč

Platby klientů

17 500 Kč

Ztráta (uhrazena z činnosti a fondů Charity)

16 531 Kč

Celkem

56 631 Kč
Mgr. Petr Tesař, 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.
Cílem je zpřístupnit kvalitní duchovní a náboženskou literaturu i těm, kteří si nemohou kupovat drahé knihy.
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 2001
Počet čtenářů, využívajících služeb knihovny

300

Počet pravidelných dobrovolných pracovníků

4
Anna Foldýnová, vedoucí knihovny

Koledování pod vánočním stromem
Již po osmé, v posledních dvou letech v rámci Opavských vánočních trhů, byl všem občanům města věnován tradiční dárek opavské Charity za podporu a pomoc v
uplynulém roce. Pásmo vánočních básní, písní, koled, ve kterých se děti ze základních, mateřských, specielních i uměleckých škol a církevních sborů chtějí podělit s
ostatními o vánoční radost - radost z příchodu Lásky na svět.

Hosty byli tentokrát i přímí účastníci kdysi pořádaných tzv. Stromů republiky a vnuci zakladatele této pěkné tradice Vánočních stromů republiky Rudolfa Těsnohlídka
bratři Navrátilovi.
Každoročně se účastní kolem 300 dobrovolníků, stejně tomu bylo i v roce 2001. Všem, kteří se na vytvoření této vánoční “kytičky” podíleli, patří srdečné poděkování.
Ing. Dagmar Sližová, vedoucí

Dobrovolní spolupracovníci Charity
Tvoří nedílnou součást charitního společenství a významný podíl pracovní síly Charity.
V roce 2001 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, Tříkrálová sbírka a řada dalších jednorázových akcí (sbírky, drobné občanské výpomoci,
střihání 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, která se týkají charitního společenství.
Podle kartotéky bylo v roce 2001 evidováno celkem 154 dobrovolníků, z toho 112 aktivních + 860 jednorázově (Koledování, Tříkrálová sbírka).
Dobrovolní spolupracovníci v roce 2001
středisko

počet dobrovolníků

odpracováno hodin

Chráněné dílny

26

873

Občanská poradna

5

514

Rehabilitační dílny

4

520

Středisko vzájemné pomoci

6

750

Linka důvěry

3

348

Knihovna křesť. literatury

4

274

Centrála

11

162

Vlaštovičky

5

143

Ostatní aktivity

90

500

Celkem

---

4 084*

*

K tomuto počtu lze objektivně připočítat min. 50%, protože řada lidí nechce svou práci evidovat.

Aktivity Charity Opava, zajišťované dobrovolníky:
Koledování pod vánočním stromem
Tradiční dárek opavské Charity všem občanům města za podporu a pomoc v uplynulém roce (viz výše).
Tříkrálová sbírka 2001
Tradiční celostátní sbírka na pomoc lidem, kteří jsou v nouzi. Hlavní myšlenkou je však obnova tradice Tří králů, kteří obcházejí domácnosti s poselstvím
radosti, požehnáním, přáním do Nového roku a přinášejí malé dárečky. Těm, kteří chtějí, je pak nabídnuta možnost přispět libovolnou částkou na předem
schválené charitní projekty a na humanitární pomoc.
V roce 2001 se nám za přispění mnoha ochotných lidí podařilo vybrat do pokladniček celkem 771 529,40 Kč. Po přerozdělení na celorepublikové úrovni
(odpočet nákladů sbírky, vytvoření fondů na humanitární pomoc, podpora velkých charitních projektů apod.), se nám vrátilo 393 580 Kč. Z této částky bylo
poskytnuto po předchozí dohodě a na základě spolupráce při sbírce partnerské organizaci - křesťanské společnosti ELIM na vybudování integrovaného
střediska pro práci s dětmi a mládeží celkem 52 004 Kč. Zbylá část ve výši 341 576 Kč byla použita na provoz Linky důvěry. Každoročně vzrůstá počet
dobrovolníků, kteří se do akce zapojí. V rámci Charity Opava aktivně pomáhalo celkem 560 lidí.
Humanitární sbírky
Podle aktuální potřeby se pořádají finanční i věcné sbírky při katastrofách u nás i v zahraničí. V loňském roce to byly např.:
Sbírky v roce 2001
Sbírka

Odeslaná částka

INDIE - pomoc obětem zemětřesení

42 100 Kč

UKRAJINA - pomoc obětem záplav

157 000 Kč

SIBIŘ - pomoc obětem záplav

3 000 Kč

POLSKO - pomoc obětem záplav

28 945 Kč

AFGANISTÁN - pomoc afgánským uprchlíkům

22 245 Kč

Ostatní sbírky a misie
Celkem

13 950 Kč
267 240 Kč
RNDr. Olga Rampáčková, vedoucí

Krámek u Josífka
Adresa:
Kolářská 14, 746 01 Opava (naproti kina Mír).
Telefon:
0 653/21 66 00 (od 22. 9. 2002 nové předčíslí 553)
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 a s podporou
Magistrátu města Opavy v loňském roce i “dušičkového prodeje” v listopadu 2001 s nabídkou výrobků charitních dílen.
Eliška Heiderová, 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 2001 zde získalo zkušenost s péčí o lidi se zdravotním postižením celkem 78 studentů.
Dále jsme se zapojili do programu pro nezaměstnané národního dobrovolnického centra Hestia. V rámci této aktivity se za spolupráce s Úřadem práce v Opavě
zúčastnilo 7 absolventů a 22 dalších účastníků stáží na pracovištích pomáhajících profesí.
Mgr. Marek Kyjovský

Středisko pro práci 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., péče o stávající sponzory a dárce a získávání prostředků na činnost stávajících středisek,
případně na investice schválených projektů - tzv. public relation a fundraising.
Z množství aktivit za rok 2001 uvádíme např.:
* Tříkrálová sbírka
* Kampaň "30 dní pro neziskový sektor" v Opavě - setkání se zástupci veřejné správy
* Svátek sv. Josefa - večer s Mons.Josefem Veselým
FR projekt na zajištění finanční nezávislosti běžného provozu Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách na zdrojích Charity - celoroční projekt podpořený
*
Nadací VIA
* II. ročník dětského romského Carusošou v Opavě
* Anketa o dobrovolnictví v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků
* “…aneb zkuste si to sami” - akce lidí se zdravotním postižením v rámci Majálesu
* Pouť Charit Ostravsko-opavské diecéze na poutní místo Prašivá u Frýdku-Místku
* Nabídka duchovních cvičení s odvozem pro důchodce, osamělé a nemocné (květen a září)
* Prezentace na festivalu zdravotně postižených - Mosty 2001, Přerov
* Akce “Děti dětem” pro pomoc dětem s kombinovanými vadami
* Oslava 5. výročí založení Domu sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách
* Slavnostní požehnání prostor a otevření nových středisek - Občanská poradna a Mraveneček
* Akce “Vlaštovčí hnízdo” - získání prostředků na bydlení pro nevidomé
* Spolupráce na akcích v rámci Dnů duševního zdraví
* Koledování pod vánočním stromem
* a další akce …
Ing. Dagmar Sližová a Ing. Tomáš Schaffartzik

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
Příspěvek Okresního úřadu
Příspěvky Úřadu práce
Příspěvky Magistrátu města Opavy
Příspěvky obcí
Platby zdravotních pojišťoven
Ostatní výnosy z činnosti (nájmy, reklama, pojistné plnění)

10 906 670
8 000
96 009
1 517 524
1 837 00
8 000
2 432 959
304 829

Poplatky klientů za služby

1 685 427

Úroky u bankovních domů

221 694

Příspěvky nadací celkem

316 425

Sponzorské příspěvky
Dary ze zahraničí - dar vlády Německé spolkové republiky

2 436 837
392 728

Dary jednotlivců

1 145 799

Tržby z prodeje chráněných, rehabilitačních dílen a krámku

2 963 785

Tříkrálová sbírka

341 576

Neinvestiční příjmy celkem

26 615 262

Příjmy na investice
Vlastní zdroje

1 779 451

Dary ze zahraničí - dar vlády Německé spolkové republiky

250 719

Grant Nadace CIVILIA

317 814

Příjmy na investice celkem

2 347 984

Příjmy celkem
Finanční příjmy celkem

28 963 246

Výdaje v Kč podle roční uzávěrky
Potraviny

183 414

Spotřeba materiálu

2 899 303

Spotřeba energie

791 038

Služby materiální a nemateriální povahy

1 794 878

Spotřeba PHM

225 238

Poštovné, spoje

835 809

Placený nájem

58 031

Placené opravy

682 154

Cestovné

295 500

Stravné

152 040

Pojištění

159 557

Civilní služba

120 216

Hrubé mzdy

10 060 213

Zdravotní pojištění - odvody

772 931

Sociální pojištění - odvody

2 535 594

Zákonné pojištění

29 253

Poplatky a daně

37 766

Odpisy HIM a DHIM

2 551 704

Příspěvky poskytnuté potřebným

649 585

Provozní náklady celkem

24 834 224

Pořízení satvebních investic

2 081 704

Ostatní investice

265 390

Investiční náklady celkem

2 347 984

Výdaje celkem

27 182 208

Hospodářský výsledek

1 781 038

Audit roční uzávěrky Charity Opava proběhl úspěšně v dubnu 2002. 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. 2001
Majetek v Kč
Stálý majetek:
Hmotný majetek

38 625 765

Oprávky k HIM

-6 588 907

Drobný hmotný majetek

4 001 328

Oprávky k DHIM

-3 945 059

Pořízení HIM

358 314

Stálý majetek celkem

32 451 441
Oběžný majetek:

Zásoby

1 072 356

Pohledávky

448 618
Finanční majetek:

Peníze

149 752

Bankovní účty běžné

970 910

Termínované vklady

6 808 528

Oběžný majetek celkem

8 105 776

Účty časového rozlišení

24 939

Majetek celkem

41 926 544

Zdroje krytí majetku
Vlastní zdroje:
Základní jmění

31 628 696

Fondy

6 723 534

Hospodářský výsledek r. 2001

1 781 038

Vlastní zdroje celkem

40 133 268
Cizí zdroje:

Dlouhodobé závazky

228 000

Závazky z obchodního styku

166 248

Závazky k zaměstnancům

630 411

Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění

517 376

Daňové závazky

65 795

Nárok na dotaci

36 461

Cizí zdroje celkem

1 644 291

Účty časového rozlišení

147 985

Celkem

1 606 010

Zdroje krytí celkem

41 926 544

4 Poděkování dárcům a sponzorům
Děkujeme všem našim příznivcům, jak nově získaným tak i těm, se kterými spolupracujeme již několik let a zdůrazňujeme, 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 2001

Charita Opava
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