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1 Úv od
1.1 Poděkování
U zrodu opav ské Charity stála v roce
1989 RND r. A nna E kslerová, která
dokázala, díky své touze pomáhat
potřebný m lidem , vybudovat v opavském
regionu dobře fungující organizaci, která
prostřednictv ím 15 projektů pom áhá
tisícům lidí. Začátkem roku probíhala
analýza vnitřního prostředí organizace a
by ly učiněny z ní vyplývající kroky vedoucí
ke zkvalitnění řízení organizace. Ke 31.
srpnu 2004 předala po zralé úvaze funkci
dlouholetém u vedoucímu Dom u sv. C yrila
a M etoděje pro zrakově postižené ve
Vlaštov ičkách, Janu Hanušovi a začala pracovat v D iecézní charitě O stravskoopav ské, kde přijala místo inspektorky kvality poskytovaných sociálních služeb. Na
konci srpna měli všichni současní ale také bývalí zam ěstnanci C harity O pava a
dobrov olníci možnost se při slavnostní mši svaté setkat s odstupující ředitelkou a
společně se modlit a děkovat za C haritu Opava. Jan Hanuš by l jm enován do funkce
ředitele C harity O pava diecézním ředitelem Ing. Jiřím Hořínkem 1. září 2004.

1.2 Slovo ředitele
M ilí přátelé, čtenáři této výroční zprávy,
těší m ě, že otv íráte ty to stránky
přibližující činnost C harity O pava, na
které m i velmi záleží. Rád by ch se v ám
představ il. Jmenuji se Jan Hanuš a mám
35 let. Se svou ženou a našim i třem i
dětmi by dlím e ve Vlaštovičkách u O pavy.
V září roku 2004 jsem by l jm enován
ředitelem C harity Opava, od RND r. A nny
Ekslerov é jsem přev zal korm idlo veliké
charitní „lodi“. Nutno podotknout, že
provozuschopné
lodi
se
skvělou
posádkou. Na poměry Č eské republiky a
na v elikost jejích toků je plavidlem s úctyhodným i rozměry, kde se stále něco děje.
Přistav ujem e podpalubí, projektujeme další nástavby, rekonstruujeme co se nám
zdá, že už není m oderní v e smy slu posledních poznatků v sociálních službách.
V duchu těchto slov proběhla během první poloviny roku 2004 připravovaná „A kce
ZMĚNA “, která m ěla za cíl objev it a nově nastavit v še, co bylo v hodné pro lepší
fungov ání C harity O pava a zároveň elim inovat ohrožení a rizika ply noucí z příchodu
nov ého lodivoda na pozici ředitele.
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Na vnitřní provázanosti a koordinaci jednotlivých aktiv it by chom rádi pracovali i
v budoucnu. Právě v e velikosti a různorodosti naší organizace vidím velký potenciál
do budoucna. V ěřím , že se nám podaří jej maxim álně využít.
Jsem velice rád, že od polov iny roku 2004 jsme v našich řadách přivítali spirituála kněze, který m ezi nás prav idelně chodí, naslouchá nám a pov zbuzuje. (V lodní
terminologii by šlo o nav igátora, který pom ocí kom pasu či GPRS hlídá a kontroluje
naši polohu.) V ěřím, že se P . F ranitšek Kufa i nadále bude m ezi nám i cítit dobře a
že nám pom ůže orientov at se v problém ech doby .
Milí čtenáři, děkuji v ám za podporu a přízeň. D ěkuji vám , kolegové, za to, že sv ou
práci děláte velmi dobře. P řeji uživatelům služeb, zaměstnancům i ostatním
čtenářům, abychom pluli ve správných vodách, správným směrem a s dostatkem
energie. Prosím , aby naši loď v edl ten N ejvyšší K orm idelník, ať také příště, při čtení
výroční zprávy za rok 2005, m ůžem e v šichni říci: „C harita Opava je dobrá loď“.
Jan H anuš

1.3 Slovo spirituála
„Potkáme-li K rista a přijmeme-li jeho evangelium, náš život se změní a jsme jakoby
tlačeni k tomu, abychom v lastní zkušenost sdělili druhým.“
P oselství Svatého otce Jana Pav la II. k XX. Světovému dni mládeže
Výše uvedená slova měla povzbudit m ladé lidi
v čase rozhodování o své budoucnosti, o svém
pov olání. Tato vý roční zpráv a je zákonitě o činnosti
Charity O pav a. C harita se svými pracov níky a lidmi,
kterým pom áhá, má jistě jakýsi sv ůj život. Je pak
dobře, kdy ž se v tom v šem nachází určitá
„normalita“ lidský ch projev ů, reakcí, v nímání… I zde
lze tedy potkat K rista, protože on je uprostřed lidí.
Lze si pak jen přát, aby docházelo k takovým
konstalacím, že zazní Ev angelium , že lidská slabost
je „ošetřena“ spolu s K ristem. P ovzbudiv ým nechť
pak je, že právě zde i m ladý člov ěk m ůže prožívat
leccos z bohatství Evangelia, a že jeho živ otní
sm ěřov ání se posílí k dobrému. P íši to já, ve
středním v ěku a myslím, že i ti starší m imo jiné toto
vidí na činnosti a životě C harity O pava.
P. F rantišek K ufa
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1.4 Vznik organizace a její poslá ní
C harita O pava vznikla na základě dobrov olného společenství opavských věřících.
B iskup ostravsko-opavský ji zřídil jako zařízení římskokatolické církve s právní
subjektivitou. Působí a sídlí na územ í opavský ch farností.
S oučasně tvoří základní složku Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako
součást S družení Česká katolická charita je členem m ezinárodního svazku
C aritas internationalis.

Registrace
C harita O pava je registrována v Rejstříku práv nických osob podle ustanov ení
§ 22 odst. 1 zákona č. 308/1991 S b. u M inisterstv a kultury České republiky jako
součást římskokatolické církv e, s nejnovějším datem zařazení do rejstříku
dne 30. října 1996.
C harita O pava má přiděleno identifikační číslo organizace IČ 43964591.
U finančního úřadu O pava je registrována pod daňovým identifikačním číslem
DIČ 384-43964591.

Statutární orgán
S tatutárním orgánem C harity O pava je ředitel, Jan Hanuš.

Poslání Charity
Naše poslání je profesionálně posky tovat sociální služby potřebným a
zam ěstnávat znevýhodněné osoby.

K naplnění našeho poslání uplatň ujeme:
především
•
•
•
•
•

smy sluplnost
odpovědnost
odbornost, osobní růst
otev řenost
vztahy

dále pak také
•
•
•
•
•
•
•
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pohodu
stabilitu
em patii
kreativ itu a flexibilitu
dův ěru
laskavost
nasazení

1.5 Pra cov níci Charity Opava
Na činnosti C harity O pav a se podílejí dobrovolní pracov níci a zaměstnanci v
pracovním poměru. V roce 2004 jsm e měli v četně zam ěstnaných klientů
chráněný ch dílen celk em 182 zam ěstnanců ( + 13 MD, RD) .
Z celkov ého počtu 182 zaměstnanců je 131 žen a 51 mužů. Zam ěstnávám e i
velké m nožstv í lidí se zdravotním postižením. C elkem u nás pracuje O ZP 52,
TZP 21.

Zaměstnanci v číslec h podle vz dělání :
Vy sokoškolské v zdě lá ní .................................................................... 29
Středošk olsk é v zdělá ní ..................................................................... 79
Vy učení ........................................................................................ 54
Zákla dní vzdělání ............................................................................. 20
Naši činnost by neby lo možné vykonáv at bez pom oci dobrovolníků. V roce 2004
byly díky jejich pom oci provozovány ty to aktiv ity: K nihovna křesťanské
literatury, S tředisko v zájem né pom oci, Rehabilitační dílny , O bčanská poradna,
Klub sv. Anežky, T říkrálová sbírka a řada dalších jednorázových akcí. Evidovali
jsm e 1094 dobr ovolník ů. T ito lidé v roce 2004 odpracov ali celkem 17 740
hodin. B líže v iz kapitola D obrovolní spolupracovníci C harity.
V roce 2004 nastoupilo do Charity na hlavní pracovní pom ěr 42 zaměstnanců a
ukončilo pracovní poměr 21 zaměstnanců. Bylo sepsáno 85 dohod o provedení
práce a 37 dohod o pracov ní činnosti a 87 dobrov olnických sm luv.
Z úřadu práce se nám podařilo získat příspěvek na vytvoření jednoho
pracovního m ísta pro OZP v hodnotě 80 000,- K č. D ále jsme získali příspěvek
na prov oz C hráněných dílen v hodnotě 1 200 000,- K č a od Ú řadu práce jsme
získali vzhledem k § 24a částku 3 185 240,- Kč. Získali jsme také příspěvek ke
mzdě pro šest nových zaměstnanců v e výši celkem 151 226,- K č. D ále jsme
obdrželi na absolv entskou praxi od Ú řadu práce příspěvek ve výši 52 696,- K č a
na zaměstnaneckou rekvalifikaci částku 29 315,- K č. Z Ú řadu práce v O stravě
jsm e získali částku 169 205,- K č na veřejně prospěšné práce a od Úřadu práce
Frýdek-M ístek dotaci 6 000,- K č na zřízení společensky účelného pracov ního
místa.
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2 Realizace jednot livých projekt ů
2.1 Pom oc zdrav otně post iže ným a seniorům

Stacionář pro děti s kombinovanými
vadami Mraveneček
Dům sv. Cyrila a Metoděje pr o zrakově
postižené ve Vlaštovičkách - keramika

Charitní ošetřovatelsko-pečovatelská
služba – sestra při práci v rodině
jedn oho z klientů
Rehabilitační dílny pro duševn ě nemocné
a mentálně postižené – klienti při denní
činnosti

Stacionář pro děti s kombinovanými
vadami Mraveneček

Klub sv. Anežky, denní stacionář pro
seniory - seniorky a děti z MŠ Olomoucká
při karnevalu

Klub sv. Anežky, denní stacionář pro
seniory - seniorky při denní činnosti

Chráněné a pod porované bydle ní pro
duševně nemocné - místnost pro
setkávání klientů
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Klienti Domu sv. Cyrila a Metoděje pro
zrakově postižené ve Vlaštovičkách na výletě

Zaměstnanci Chráněn ého a
pod porovanéh o bydle ní pro duševně
nemocné - při prezentaci v rámci Dne
duševníh o zdraví v PL Opava
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2.1.1

C haritní ošetř ovatelsko-pečovatelská služba

Adresa: Kylešovská 10, 746 01 Opava
Telefon: 553 623 171
e-m ail: chops@ charitaopava.cz
Poskytování kvalitní péče klie ntům v domácím prostředí je
prioritou naší filozofie a pom oci.
Poskytujeme v šestra nně odbornou a lask av ou péči lidem v jejich
v lastním sociálním prostředí 24 hodin de nně podle potřeby. Tato služba
je ideální form ou pomoci klientům se ztrátou sobě stačnosti a
sebeobsluhy , zcela nebo čá ste čně nechodícím, klie ntům s mentálními
změ nam i, osam ělým ne bo v rodiná ch, k teré nemají možnost o sv ého
příbuzného dlouhodobě pečov at.
Charitní ošetřov atelská pé če nabízí služby agentury dom ácí pé če.
Odbornou péči zajišťují kv alifik ov ané zdravotní sestry na zákla dě
doporuče ní oše třujícího léka ře. Péče je hrazena zdrav otními
pojišťov nami. Protože v e městě O pav ě a jejím blízké m okolí chy bí
hospic, poskytujeme na šim klientům tak é hospicovou pé či v jejich
v lastním domácím prostředí.
Pečovatelsk ou službu zajišťují pečovatelky . Klient tuto službu hra dí
podle C eníku pečov atelských služeb, v ždy je přihlíženo k jeho sociální
situa ci.
Brigita Poha nělov á, v rchní sestra

Vážený pane ře diteli,

Chtěla bych Vám poděkov at za vzorné služby
sestřiček a pe čov atelek z C HOPS, Ky lešov ská ul.,
pod v ede ním v rchní sestry Brigity Pohanělov é a
sta niční sestry Libuše Smějové. Mé díky patří taky
sociální sestře a paní účetní. Děk uji celému
kolektiv u, že v ždy svědomitě a trpělivě pečovaly o
mou tě žce nemocnou m aminku Zde nu O nderov ou.
Čty ři a půl rok u navštěvov aly naši domácnost a
pomáha ly mi překonáv at těžk é chvíle, kdy jsem
my slela, že už pé či o mamink u psychicky ani fyzicky nezv ládnu, protože
jsem sama těžce postižená.
Velice si vážím jejich nelehké prá ce. Mám je všechny moc rá da a nik dy
na ně neza pomenu. Děk uji
Zdenka Sýkorov á, dcera

CHOPS v číslech:
Počet k lie ntů ošetřov atelské služby/hospicov á péče .................. 115 / 26
Počet oše třov atelský ch návštěv/výkonů ............................9156 / 10193
Počet k lie ntů pečov atelské služby .................................................... 117
Počet pe čov atelských náv štěv /v ý konů ..............................6654 / 12579
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2.1.2 Rehabilitační dílny pro duševně nemocné a
mentálně postižené
Adresa: Přemyslovců 26, 747 07 Opava
Telefon: 553 612 780, 553 612 788
e-m ail: rd@ charitaopava.cz

Rehabilitační dílny v číslech :
Počet k lientů ................................................................................... 31
12 dušev ně nem ocných, 14 mentálně postižený ch a 5 klientů s jiným
postižením
Průměrný denní počet k lientů v dílnách ........................................12,56

V radostném, klidném a tvořivém společenství je rehabilitace
lidí s duševním onemocně ním a mentálním po stižením
nejúčinnější.
Zařízení umožňuje smy sluplně zaplnit v olný čas, navazov at přá telské
kontakty , rozvíjet osobní schopnosti mladším invalidním důchodcům,
kteří žijí sami nebo v rodinách.
Nabídka činností:
• stolařská dílna – rozv oj pracovních schopností
•
•
•
•
•
•

textilní dílny (šití, tka ní, jiné ruční prá ce)
keramick á dílna
cvičná k uchy ňka – nácv ik se beobsluhy
zahra dnické pracov iště
skupinov á a indiv iduální psy chote rapie
v zděláv ání m entálně postižených

Ohlasy klientů :
V dílnách se mi líbí, neje n kolektiv, ale i dobrá
atmosfé ra, že je ta dy klid, žádný stres. Mám ráda
rozcvičk u i kera miku, baví m ně v yšív ání ubrousk ů i
háčkov ání a hlav ně klub, k terý mi um ožňuje
zle pšit motoriku a že se i psychicky cítím mnohem
líp.
Eva

Nedílnou součástí program u je spole če nské v yžití klie ntů – oslavy
osobních v ý ročí i vý ročí Re habilita čních dílen, Vánoc apod., zájezdy,
výstavy . V „Galerii Na schodech“ by ly realizov ány v průbě hu roku tři
výstavy : Reproduk ce obrazů ze sbírek A rcibisk upské ho zá mku v
Krom ěříži, V elik onoční prodejní v ýstavka, a V ánoční prodejní vý stav ka.
V rámci rozv oje rozumov ých schopností si klienti s me ntálním
postižením upev ňují triv ium (čtení, psaní, počítá ní) a osvěžují pamě ť.
Prostře dnictv ím výukový ch programů si osvojují práci s počítačem.
Pro me ntálně postiže né k lie nty jsme otev řeli klub „Pohoda“, ve kterém
jim v době od 13 do 16 hodin nabízíme da lší program, jako jsou hry,
vycházky , vý tvarné činnosti a podobně.
Pro duševně ne mocné jsme přija li psycholožku, k te rá jim je k dispozici
jednou v tý dnu.
Za posky tov ané služby klienti pla tí popla tek, jehož v ý še je stanov ena na
zákla dě sociálního še tře ní a činí 0 – 500 K č m ěsíčně.
Pav el Rychta, v edoucí reha bilita čních dílen
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2.1.3

Klub sv. Anežky, denní stacionář pro seniory

Adresa: Masarykova 39, 746 01 Opava
Telefon: 553 710 915
e-m ail: anezka@ charitaopava.cz
Pom áháme našim klientům, aby dny jejich stáří byly
prosluněné a veselé i tehdy, když potřebují každodenní péči.
Podporujeme jejich sebevědom í a samostatnos t, čerpáme z
jejich zkušeností. Chcem e zamezit z bytečném u chátrání těla i
duše. Uchovat v nich vědomí vlastní hodnoty a důstojno sti.
Pom áháme rodinným pečovatelům.
V roce 2004 jsme již desátý rok poskytovali služby seniorům, kte ří pro
nem oci stá ří a nastupuj ící deme nce nem ohou bý t sami dom a, třeba že
nejsou trvale upoutá ni na lůžko, a pro ty seniory , kteří ne chtějí bý t sa mi
dom a, jelik ož potřebují mít společnost se stejnými ne bo podobný mi
zájmy i problémy .
Za tuto dobu u nás našlo záze mí 119 lidí, přev ážně že n. V e stacionáři
poskytuje me pečov atelské služby , což je hlavně dopomoc při různý ch
činnostech a oše třov atelské služby, které se tý kají hlav ně dohle du nad
zdrav otním stav em uživ atele. Hlav ní denní prav idelnou činností je
fyzická a psychosociální reha bilita ce a ak tiv izace. Se nioři spole čně
s te rapeuticko-rekre ační pra covnicí a pe čovatelka mi cvičí, tré nují paměť
(křížovky , kv ízy , hry s písmeny , doplňovačky atd. ), hrají různé hry,
malují, pečou, pořá dají soutě že a oslavy .
Do stacioná ře přichá zejí hosté z řa d m ladších i starších dobrov olník ů,
kteří té ž vy plňují čá st programu. S uživ ateli si pov ídají, zpívají, čtou,
hraj í na hude bní nástroje. Zpestřením v ždy býv á vy stoupe ní děti z MŠ a
ZŠ.

Klub sv. A nežky v číslech:
Celkový počet k lientů za rok ............................................................. 25
Průměrný v ěk klienta .....................................................................80,1
Prostorová kapa cita stacioná ře ......................................................... 10
Průměrný denní počet přítomný ch klie ntů byl 10, 9 de nně, prostorová
kapa cita střediska by la v roce 2004 tak jako v letech pře dešlý ch ideálně
využita.
Ohlasy…
Také v roce 2004 jsem docházela do Klubu sv.
Anežky jako dobrovolnice opavské C harity . Bylo
pro mne pov zbuzením i ra dostí v idě t spokoje né
tv áře těch, kte ří se prav idelně schá zejí v tom to
Klubu. Stále znov u si uvědomuji, jak je potřebné
nejen přijít s programem za těm ito seniory, ale
hlav ní je mít otev řenou náruč, ruce připrav ené
k pohla zení a srdce plné pochopení a lásky .
Adéla Sene cká
Do Klubu sv . A nežky chodím jako dobrovolník a si jeden rok. Návštěva
v tomto pěk ném prostředí je pro m ne pohlaze ním na duši. Dámy , kte rým
pře dnáším své zážitky z ce st, mají na mě v ždy spoustu záludný ch otá zek,
někdy i intimního cha rakteru (na ty odpov ídám ze v šech otázek nejraději).
I pečov atelky, které jsou relativ ně mladé jsou mi v elmi sy mpa tické a k mé
osobě v elmi pozorné a sta rostliv é. Jen mám obavy , že až vy čerpám vý klad
všech mý ch zahra ničních cest, že si budu muset zřejmě začít v y mý šlet,
aby ch i na dále mohl nav štěv ov at toto sy mpatické prostředí.
Student Honza

Na požádání zprostře dkuj eme uživ atelům také některé služby
odborník ů, na př. k ade řnick é, pedikérské a duchov ní. Uživ atelům
z O pavy a městský ch částí zaj išťuje me doprav u do sta cioná ře a zpět
dom ů. V uply nulém roce jsme v Klubu sv . A nežky mimo jiné uspořádali
kurzy „Trénování pa měti“.
Drahomíra Zif frová, vedoucí stacioná ře
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2.1.4 Dům sv. Cyr ila a M etoděje pr o zrak ově postižené
ve Vlaštovičkách
Adresa: M. Dolanské 19, 746 01 Opava-Vlaštovičky
Telefon: 553 793 401, 553 793 459
e-m ail: vlastovicky@ charitaopava.cz
Individuální pomoc a služba zrakově postiže ným , která vede
k osam ostatnění a ne závislosti na cizí pomoci.
Dům sv . C y rila a Metoděje pro zrakov ě postižené v e V laštov ičkách
poskytuje již devátý m rokem služby dospělý m zrakov ě postižený m
občanům Č R, kteří se rozhodli osamostatnit a chtějí se naučit v še
potře bné k sa mosta tném u živ otu.
Na základě smluvního v ztahu jsou našim uživatelům posky továny ty to
služby: bydlení v sam ostatný ch bytech, možnost společné ho strav ov ání,
výuka sociální re habilitace, sociálně práv ní pora denstv í, průvodcov ské
služby proškolený ch osobních asiste ntů a dobrov olník ů, zprostředkov ání
zamě stná ní na chráně ných pracovištích. Předev ším sám uživ atel
rozhoduje o tom, kte ré služby a v jaké míře bude vy užív at.
V roce 2004 posky tov al Dům sv . Cy rila a Metoděje pro zrak ově
postižené sv é služby ce lkem 18 uživ atelům. V domě je 15 sam ostatný ch
bytů. Poče t obyv atel dom u se mění dle toho, zda v bytě by dlí
jednotliv ec či manže lský pár. Běhe m roku 2 uživ atelé uk ončili pobyt
v našem domě a začali v y užív at služby jiného za řízení, kte ré lé pe
vyhovuje jejich potřebá m. Na uv olně ná místa jsm e tedy mohli přijmout
dva nov é uživatele. Jedna uživatelka by la přijata do chrá něné ho bydle ní
v rámci projektu V laštov čí hnízdo. Projekt Vlaštov čí hnízdo je určen
uživ atelům, k teří odcházejí z Domu sv. Cy rila a Metoděje pro zrak ově
postižené, a kteří si dosud ne našli v lastní by dlení.
Ke změ nám došlo také ve struktuře zamě stnanců domu. Dosavadní
v edoucí domu se stal ředitelem C ha rity Opav a a na jeho místo
nastoupila jeho dlouhodobá zástupkyně. Změnilo se rovněž obsa ze ní
koordinátora sociální re habilitace, by ly přijaty nov é pracov nice na pozice
instruktora sociální rehabilitace a animátora.
Přes veškeré změny pokračujeme dá le v nasmě rované práci a snažíme
se o dosahov ání sv ý ch cílů. Efek tiv ních v ýsledků dosahujeme také díky
indiv iduá lnímu přístupu k našim uživ atelům a také jejich v ětšímu
zapojení do tvorby reha bilita čních plá nů a dohod.
Petra Hrbá čov á, vedoucí domu

Dům sv. Cyrila a Metoděje v číslech:
Uživ atelé služeb............................................................................... 18
Kapa cita domu .................................................... 15 by tový ch jednotek
Průměrný v ěk klientů ................................................................ 35,2 let
Můj nový příte l
Už jako malá holka jsem toužila po nějakém živém zvířátku, o které bych se
mohla starat. O d uskutečnění tohoto mého přání m ě v šak odrazov aly obavy, že
by ch se o zvířátko nebyla schopna starat jak se patří. A jak roky ply nuly, mé
rozhodnutí pořídit si živého tv ora v e m ně stále sílilo. Z různý ch rozhlasový ch stanic
jsem slýchala pořady, kde se m luv ilo o vodících psech pro nevidom é. N akonec jsem
se rozhodla, že si takového pejska pořídím . Potom nastalo několik dlouhých měsíců
čekání, než by l vycv ičen pes, který by by l vhodný pro mě. T en okamžik přišel.
Začátkem října m i v olali ze střediska, že si mohu přijet pro pejska. D ne 18. října
2004 jsem tedy jela do P rahy. N evěděla jsem , co mě čeká. Když jsem přijela do
Jinonic, přiv ítala nás paní ředitelka tohoto výcv ikového střediska. Byla tam se m nou
ještě jedna dívka, která si také přijela pro psa. O chotně se nás ujali a prov edli nás
po areálu střediska. P otom nastal ten velký okamžik, kdy nám přivedli naše pejsky.
By ly to dvě krásné černé fenky. Jmenovaly se Xera a Xena. Byly to sestry , které
nebylo možné na první pohled rozeznat.
Pejsci zm ateně pobíhali a nevěděli, co se děje. S nažila jsem se přivolat svého
psa, který se jm enov al Xena. Kdy ž se mi to podařilo, odešli jsme spolu do našeho
pokojíku, kde jsme měli stráv it první společný týden, než se vydám e do našeho
prav ého domov a. Xena se ke mně posadila. Snažila jsem se ji uklidňovat, m luvit na
ni a také ani pohlazení nem ohlo chybět. P ak přišla cv ičitelka, která Xenu cv ičila.
Dala m i několik instrukcí, potřebné načiní, jako je postroj, v odítko, obojky, košík
atd. By la jsem m ile překvapena trpělivostí m ého psa, s jakou snášel mé
neohrabané oblékání veškeré výstroje. Kdy ž bylo vše hotovo, mohli jsm e vyrazit na
naši prv ní vycházku. C vičitelka mi cestou dávala instrukce o tom, jaké povely m ám
psovi dávat. Ze začátku to šlo špatně, a když jsme se vrátili, by la jsem já i pes
dokonale unaveni.
Ale jak týden ubíhal, začali jsme se s m ou budoucí čtyřnohou průvodkyní
sehráv at a na konci poby tu už se dalo skoro říct, že jsme se skam arádily.
Dne 23. 10. 2004 jsm e se rozloučili s Jinonicemi. Cvičitelé, kteří nás doprovázeli
dom ů nás naložili i s našimi pejsky do auta a odvezli každou do našeho dom ova,
kde jsm e dostali poslední instrukce, nacvičili jsme se psem první trasy a cvičitelé
nás po několika dnech opustili. Měla jsem obrov ský strach, jak vše zvládnu. S tála
jsem na prahu společného života se psem, který m i má být po několik let
průvodcem a zároveň mi má pomáhat překonat mé strasti a životní překážky. P řála
by ch si, abych prožila se svým chlupáčem co nejvíce krásných okamžiků m ého
života. Již ny ní jsem si jistá, že se mé životní rozhodnutí vyplatilo, neboť jsem se
stala samostatnější a soběstačnější než jsem byla doposud.
S imona Lengyelová
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2.1.5 Chráněné a podpor ované bydlení pr o duševně
nemocné
Adresa: Kylešovská 10, 746 01 Opava
Telefon: 553 770 124
e-m ail: chrane ne.bydleni@ charitaopava.cz
Snažím e se posunout rám ec možností d uševně nemocnýc h lidí
za možnosti, které jsou schopny nabí dno ut psychiatrické
léčebny, tzn. poskytujeme služ by chráněného bydlení a
podpory v bydlení lidem psychicky nem ocným a nabízím e jim
alternativní m ožnosti uplat nění ve s polečn osti podle jejich
individuál ních s cho pností .
V průběhu roku 2004 posky tl projekt službu chrá ně ného by dlení nadá le
5 klie ntům v e 4 chrá něný ch bytech C harity O pav a.
Služba podpory v by dlení v jejich v lastních (ne bo pronajatý ch) bytech
byla posky tována v roce 2004 6 stálý m a dalším 8 dlouhodobý m
klientům, z toho 3 klientům s bytov ými problémy se poda řilo zajistit
dlouhodobý podnájem v blízk osti O pavy s možností posky tov ání
indiv iduá lní míry podpory .
V rámci projektu TREND ve spolupráci s Psychiatrickou lé čebnou
v O pav ě a o.s. Anima O pav a se podařilo po dlouhodobější příprav ě a
motiv aci za pojit ce lkem dalších 9 k lie ntů (dlouholetých pacie ntů PL,
sta bilizov aný ch, ale bez sociálního zá ze mí a kontaktů) do trénink ov ého
bydlení ce ntra psy chosociální reha bilitace v Jav orníku v e Slezsku
(prov ozuje o. s. ESTER).
Od začátku roku 2004 se na ná s obrátilo 14 v ážný ch záje mců o
chrá něné by dle ní z celé republiky, jednalo se o žádosti dlouhodobého
chrá něného bydlení, pro plnou obsazenost jsme je v šak muse li odkázat
na jiné organiza ce. Počet chráněných by tů s indiv iduální mírou podpory
pro lidi s psychický m onem ocně ním je v celé re publice necelý ch 100
míst, z toho v Morav skoslezském kraji pouze 5 míst.
Od března 2004 na bízí projek t také v ýukov é a odpolední klubové
aktiv ity v motiv ačním a sebepoznáv acím klubu Se tkávárna (s druhý mi i
sebou samý m), kte rý pravidelně nav štěv uje 5 stálých klientů projek tu a
7 nový ch, přev ážně mladých lidí s psychický m onemocněním na plném
inv alidním důchodu.
I v letošním roce zaměstnanci projek tu pracovali pod prav idelnou
týmovou supe rv izí, zv y šují si kv alifikaci formou školení a stá ží
(dlouhodobý te rapeutický výcv ik PCA, kurz projektivní artete ra pie a
muzikoterapie, stáže ve Fokusu Praha, o.s. Baoba b Praha, aktiv ní úča st
18

na celostá tní konfe renci Komplexní te rapie psychóz v O pav ě a na
celostátní konfe re nci Psy chosociální rehabilita ce v Brně, w orkshop
Terapie postabortiv ního syndrom u a syndrom u C AN atd.).
Ing. Da gma r Sližov á, v edoucí střediska
Chráněné bydlení v číslech:
Počet k lientů chráněného by dle ní .......................................................5
Počet k lientů podporov aného by dle ní................................................ 14

Setkávárna s druhým i
i sebou sam ým
Ky lešov ská 10,
746 01 O pav a
Tel: 553 770 124
Pondělí 15-17 hodin
zážitkov á se tkání
Středa 14-18 hodin
klub s programem
„na v aše přá ní“
Práce na PC, internet denně
na obje dnáv ku
Víkendov é akce,
vaření s francouzskou
kuchyní, exk urze, v ý lety …
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2.1.6 Mraveneček
Adresa: Ne umannova 3, 747 07 Opava
Telefon: 553 616 648
e-m ail: mravenecek@ charitaopava.cz
Mrav eneček oslavil v roce 2004 své třetí naroze niny . Domnív ám se, že
tato příležitost by mohla bý t podněte m k malému zamyšle ní a ohlédnutí
se zpět na vy šlapanou cestičku. Snad jen na za čátek kratičké
pře dstav ení, čím vlastně Mravene ček je. Mraveneček je denní sta cionář
(denní poby t) pro děti s kom binovanými vadami. Jsou to dě ti s těžký m
a hlubokým me ntálním postižením, které mají také nějaký další problém
– tělesné, zrakov é, sluchov é či jiné postižení. Přichá zejí k ná m z rodin,
jež o ně dlouhodobě pe čují a jsou touto péčí přetíženy . To by la také
hlav ní myšlenk a, která stá la na počátk u v zniku stacionáře. Pomoci
rodinám a zejmé na maminkám odpočinout si, načerpat síly , vy řídit si
v klidu své zále žitosti na úřadech, setkat se se sousedy, s přáteli…
Časem v ykry stalizov alo zákla dní poslání stacionáře, které se snažíme
svou pra cí naplnit a zní takto:
Denní staci onář pro děti s kombinovanými vadam i Mraveneček
se svou či nno stí snaží skrze individuál ní péči o těž ce či hluboce
mentálně postiže né dítě i s další přidruženo u vado u napl nit
jeho životní p otenciál a zároveň poskytnout rodi nám prostor
pro oddych a načerpání si l.
Nejedná se tedy o „pouhý“ odpočinek rodičů, ale naší sna hou j e také
dosáhnout indiv iduá lního rozvoje u dítěte. V ždy ť každý rodič v idí rád
pok roky sv ý ch dětí. Pro rodiče na šich dětí je v šak velmi deprimující,
kdy ž vidí či tuší, že se jej ich dítě nebude vyv íjet jako ostatní. Je to v elmi
těžké v ědomí a musíme s ním v e sv é prá ci počítat. A my slím, že se nám
to daří. Z pracov níků sta cionáře se sta li odborníci, kteří dokáží citlivě
přistoupit k dětem i rodičům, doká ží odhadnout jejich možnosti, silné
stránky a sk rytý potenciá l dítě te rozv inout.
Děti z naše ho stacionáře toho dokáží hodně, ale míra rozv oje je dá na
mnoha okolnostmi, kte ré jsou ča sto skry té a u dítě te, které má v elmi
v elké problémy s komunikací, těžko zjistitelné. V ždy ť my sam i ne umíme
často říci, proč nám to či ono nej de, proč se ná m nechce. Jak to, že
okolí, které by nás mělo pov zbuzovat a rozra dostňov at, nám často
paradoxně působí splín. Co se nám to honí v hlav ě. Špatně jsme se
vyspali. Něco ná s bolí, a ť už „u srdce“ nebo na těle. To se my pečující
zprav idla ne dov íme. A tak ne zbý v á než trpě livá „mrav enčí“ prá ce
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hle dající cesty a ce stičky, které by pomohly dítěti na je ho životním
sta rtu.
To je na še „náplň prá ce“ a my slím, že za ty tři roky jí by lo udě láno
hodně. Spokojenost rodičů a dětí je nám odm ěnou.
Bc. Hy nek Záv orka, vedoucí sta cionáře

Mraveneček v číslech
Celkový počet stálý ch uživatelů ........................................................ 10
Průměrný denní počet uživatelů služe b ...........................................5,52

výtvarné práce našich dětí
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2.2 Zam ěstnává ní osob znevýhodněný ch na trhu
práce zejména se zdravot ním post iže ním

Středisko masážních služeb
Středisko masážních služeb perličková koupel
Chráněn é dílny sv. Josefa - keramická
dílna

Chráněn é dílny sv. Josefa - šicí dílna

Chráněn á technická dílna Velké Hoštice
- demontáž televizorů

Areál Chráněné technické dílny
Velké Hoštice

Chráněn é dílny sv. Josefa - předváděcí
výstava

Hedvábné šátky - výrobky Chráněnýc h
dílen sv. Josefa
Chráněn á technická dílna pro
ženy - předání sponzorského dar u
při otevření dílny
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Krámek u Josífka
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2.2.1 Chráněné dílny sv. Josefa
Adresa: Přemyslovců 26, 747 07 Opava
Telefon: 553 612 780, 553 612 788
e-m ail: chd@ charitaopava.cz
Poskytujem e řádné zaměstnání občanům se změněnou
pracovní schop ností, kteří potřebují k výkonu práce průběžnou
rehabilitaci, výcvik a instruktáž, včetně trpělivé psychické
podpory, pracovní a sociál ní asisten ce.
Od roku 1996 um ožňuj eme lidem s tě lesný m, smy slov ým nebo
psy chický m znev ýhodněním a jejich kombinacemi zařazení do běžné
spole čnosti pom ocí pracovní reha bilita ce, školení a řá dného zamě stná ní,
na těchto individuálně uzpůsobe ných chráněných pra cov ištích:
•

Šicí dílna – ruční v ý roba te xtilních doplňků, šití na zakázk u

•

Tkalcovská dílna – ruční v ýroba tka ný ch by tový ch doplňk ů,
módních originá lních oděvů a doplňků
Keramická dílna – v ý roba k era mický ch předmětů různý mi
technikami

•
•
•

•
•

Výtvarná dílna – malba na hedvábí (šály, šály , krav aty,
obrázky , malba na sklo, v ýroba ručního papíru
Kom pletační dílna – montáže drobný ch kov ový ch a jiný ch
součástek, adj ustační práce a jiná kompleta ční činnost, k te rá
nahrazuje drahé strojní v ybav ení pro sériovou vý robu
Stolařská dílna – ruční v ý roba dřevěný ch hraček a drobný ch
bytových doplňků, práce na zakázku
Telefonní ústředna – spojovatelka

Výroba v chráně ný ch dílná ch obsa huje m noho pracov ních činností.
Zdravotně znev ý hodně ní za městna nci tyto činnosti střídají, a by se
zame zilo jejich jednostranné mu fy zické mu a psy chické mu zatíže ní. Při
poskytov ání služe b uživ ateli se řídíme Sta ndardy sociálních služeb.
Chráně né dílny jsou zařazeny do Kata logu organizací převážně
zamě stnávajících občany se ZPS. O dbě rem vý robků a služe b od nás
mohou firmy s více ne ž 20 zaměstna nci plnit sv ou pov innost dle
ustanov ení Zákona o za městnanosti č. 1/1991 Sb. § 24 odst. 3b, tzv.
náhradní plně ní.
V roce 2004 jsme se zúčastnili mnoha prodej ů, předv ádě cích ak cí a
soutě ží. Od MM Opavy jsme získali u příležitosti vý ročí 750 let založe ní
města v elkou zakázk u. V posledním roce se velmi dobře prosa zuje me
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na trhu se svý mi vý robky. Také o posky tov anou službu je v elký zájem
ze strany občanů se zdravotním znev ýhodněním.
Ev a Žídkov á, v edoucí chrá něný ch dílen
Chráněné dílny sv. Josefa v číslech :
Uživ atelé služeb............................................................................... 41
Zam ěstnanci bez ZP......................................................................... 16
Celkem ........................................................................................... 57

Jak nás vidí budoucí s ociální pracovníci VOŠS Caritas Olomouc
Vaše vý robky jsou perfektní. Strašně se mi to líbí a obdivuji ty šikov né
lidičky, kteří se na tom podílí, protože já sa ma bych ne udě lala tak
krásné v ěci, a to jse m „zdrav á“.
Organiza ce prá ce v jednotlivý ch dílnách je určitě dobře uspořádá na,
klienti m ůžou pracov at svý m tempem, není na ně vyvíjen žádný nátlak.
Je zde v ýborná atmosféra.
Líbí se m i, že je určitá práce zaměstnanci „šitá na míru“ tj. přizpůsobe na
jeho schopnostem. J e dobré, že klient se může stále v dané činnosti
zdok onalov at a rozv íjet sv oje schopnosti, a že má ša nci na pracovní
postup do lepší f unk ce.
Je dobré, že v každé dílně jsou pro klie nty anim átoři a to neje nom pro
kontrolu, ale i pro radu a pov zbuze ní. A také to, že se jejich práce be re
vážně a rov nocenně.
Animátoři se k lidem chov ají slušně. Snaží se je v ést k samosta tnosti,
což je pro ně důležité.
Ráda by ch zde pracovala kv ůli té pohodě, faj n lidem a zajímav é práci.

25

2.2.2 Středisko masážních služeb
Adresa: Přemyslovců 26, 747 07 Opava
Telefon: 553 612 780, 553 612 788
e-m ail: masaze@ charitaopava.cz
Provozujeme chráněné pracoviště, kde se mohou pracovně
uplatnit zrakově postiže ní rehabilitač ní pracovníci a m aséři,
podporujeme jejich dlou hod obý profesní růst a udržujeme
vysoký standard nabízených slu žeb.
Středisko nabízí za městnání pře dev ším nev idomý m a těžce zrak ově
postižený m odborně kv alifikov aný m rehabilitačním pracovníkům a
masé rům.
V roce 2004 zde pracovalo pě t zrak ově postižených masérů. Na
spe ciálně uprav ený ch chrá ně ných pracov ištích byly prov ozov ány
rehabilitačně -regene rační proce dury :
• klasické masáže
• sportov ní ma sá že
• čínské tlakov é masá že, ak upresura
• perličkov é koupele
• hydromasážní koupele
Podobně jako v přede šlých letech, by la v elmi úspěšně prov ádě na
docházková služba ve firmách a domá cnostech tě žce zdravotně
postižený ch klie ntů.
Zrak ově postiže ní pra cov níci zv ládali provoz střediska prakticky
sam ostatně, pouze s podporou a zázemím C harity . V edení ná ročné
age ndy by lo možné zejména díky speciálně uprav enému osobnímu
počítači s hla sov ý m výstupem.
Středisko ma sážních služeb spolu s C hrá něný mi dílnami sv. Josef a jsou
zařazeny do katalogu pra cov išť, k terá mohou posky tovat podnikům tzv.
náhradní plnění za za městnávání zdravotně postižený ch (dle §24, odst.
3 b nov elizov ané ho Zákona o zaměstnanosti č. 1/91 Sb. ).
V listopadu r. 2004 by l dok ončen projekt na v ytv oření odloučeného
masé rsk ého pra cov iště, na který jsm e obdrželi prostředky od Nadačního
fondu Č eského rozhlasu a Nada ce Divoké husy . Díky tomuto projektu
bylo vy tv ořeno nov é chrá ně né pracoviště pro zaměstná ní dalšího těžce
zrak ově postiženého ma séra s odbornou kvalifika cí.
V rámci ev ropsk ého projektu D-venkov II. (Podpora aktiv ního živ ota
seniorů) by lo za háje no v yhledáv ání vhodný ch obcí v okolí O pavy, kde
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by zrakově postiže ní ma sé ři mohli také prov ozovat ma sérské služby a
tím uspokojit zájem ce z řad seniorů. Mezi cíle projektu patří zříze ní dv ou
takový ch chráně ný ch pra cov išť v okolí O pav y, které je plánováno na I.
polovinu r. 2005.
Pav el Vev erka, v edoucí střediska
Středisko masážních sl užeb v čísle ch:
Celkový počet v ý konů (masá ží a koupelí) ......................................5 397
Celkov á tržba v roce 2004............................ ..................... 421 348 Kč

V současnosti provádím e masáže také na novém chráněném
masérském pracovišti v Opavě. Slav nostní otev ření a požehnání
nov ých prostor deta šovaného chráně né ho masérské ho pracov iště na
Ky lešov ské ulici 10 proběhlo v prosinci roku 2004.

Středisko masážních služeb- detašované pracoviště
Adresa : Kylešovská 10, 746 01 Opava
Telefon: 553 611 322
e-m ail: masaze.kylesovska@ charitaopava.cz
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2.2.3 Chráněná technická dílna Velké Hoštice
Adresa: Zámecká 68, 747 31, Velké Hoštice
Telefon: 553 764 057
e-m ail: hostice@ charitaopava.cz
Chráně ná te chnická dílna pro zdrav otně postižené na demontáže a
separaci odpadu v e Velkých Hošticích zahájila svou činnost v květnu
rok u 2002. C hráněná te chnická dílna vznikla za podpory EU, MPSV, ÚP
a Magistrá tu m ěsta O pavy. Dův odem pro otev ření tohoto ty pu
pra coviště byla sílící potřeba v ytv ořit pracov ní příle žitosti pro
zamě stnávání lidí těžce za mě stnatelný ch, zejména se změ ně nou
pra covní schopností (ZPS). Sv ý m program em je dílna zaměře na na
dem ontážní a průmy slov ou činnost v ekologické oblasti, předev ším v
obla sti předúpravy odpa dů. C hráně ná dílna se aktiv ně podílela na
projektu ev ropské iniciativ y EQUA L na podporu rovného přístupu k
zamě stnávání v zemích EU. V rámci tohoto projek tu se podílela na
vytv áření metodiky v četně ov ěřov ání.
Dlouhodobě nezamě stnaní lidé se ZPS absolvov ali před ná stupe m do
pra covního procesu v zdělávací k urz, je hož cílem bylo obnov ení
pra covních náv y ků a osv ojení si potřebných znalostí či dov edností. V
rám ci školení proběhlo také proškolení budoucích pra cov níků v
odborný ch činnostech, v četně základů zdrav ov ědy , aby by li v přípa dě
potře by schopni si v zájemně posky tnout účinnou prv ní pomoc.
Nezane dbate lný m přínosem školení by lo v ytv oření soudržného
pra covního k olek tiv u s dobrý mi mezilidský mi v zta hy. Vytv ořená pracov ní
místa na pracov išti ve Velkých Hošticích j sou chráně ná - respektují
zdrav otní stav zamě stnanců - uživatelů služby. Tomu je uzpůsobe na i
čty řhodinov á pracov ní doba a pra cov ní podmínky . Zaměstnáv ání je
podpoře no i potřebnou sociální práci a službou, kterou jim posky tují
kvalifikov aní sociální pracov níci.
Hlav ním cílem dílny v současné době je a bude udrže t stabilní prov oz s
možností postupné ho rozšiřování ka pa city chrá něný ch pracovních míst
pro na trhu prá ce velm i znev ý hodněnou skupinu přev ážně starších
občanů se změněnou pra cov ní schopností. To napom ůže zaměstnanosti
dlouhodobě neza mě stnaných a zárov eň přispěje k řešení ek ologického
problém u likvida ce spe cifický ch odpadů opavského regionu. Vedlejším
produkte m je i určitá forma prev ence kriminality , protože dáme -li lidem
prá ci, podstatný m způsobem vy řešíme i jejich osobní problémy.
Všechny aktiv ity probíhají v úzké spolupráci s opavský m úřadem práce a
mim o za mě stnáv ání znev ýhodněných skupin se postupně daří naplňov at
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i program 30% cy klický ch pracovních míst. Aktivně také vy hledáv áme
vhodné pra cov ní pozice a pomá há me postupnému přechá zení našich
uživ atelů služby na k lasický trh práce.
Ke konci roku 2004 by lo na středisku zaměstnáno 19 zamě stna nců,
z toho 17 za městnanců ZPS. Z celkov ého počtu bylo zamě stnáno 7 že n.
Zákla dní konce pce střediska je práce s odpady a to jak v obecné rov ině
tak i s orie ntací na elek trošrot, kategorie oby čej ný i nebezpe čný odpa d.
Jednou z rozhodujících komodit jsou telev izory a monitory s obsahem
nebezpečný ch látek. Jsou ře šeny i další aktiv ity v oblasti plastů, textilu,
kov ů i dřev a. Jsou řešeny i drobné průmy slov é aktiv ity.
Fyzicky se jedná o práce lehké až středně tě žké v prostorách dílny i na
volném prostoru. I přes tuto náročnost v rozhodující míře dochá zí u
těchto lidí ke sta bilizaci zdravotního stav u, který je průběžně
monitorován smluv ním lékařem. Ze v šech záv ěrů v y plýv á, že
nejdůle žitější je naplnění základní živ otní potřeby - dát lidem prá ci.
Ing. Leon Jurášek, v edoucí střediska

Projekt v číslech:
Celkový počet zaměstna nců ............................................................. 19
Z toho zaměstnanci se ZP ................................................................ 17
Zpra cov áno odpa dů ..................................................................134 tun
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2.2.4 Krámek u Josífka

2.3 Pom oc lidem v nouzi a k rizových situacích

Adresa: Kolářská ulice 14, 746 01 Opava (naproti kina Mír)
Telefon: 553 716 600
Prodejní doba: pon dělí až pátek 8 – 1 8 hodin.
Nabízíme široký vý běr vý robků zdrav otně postiže ných z C hrá něný ch
díle n sv . Josefa a dušev ně nemocný ch a mentálně postižený ch
z Re habilitačních díle n C harity O pav a, dále nábožensk é předměty , zboží
dárk ového a dek orativního charak te ru.
Našim mottem je maxim ální otevřenost ke všem zákazníkům
při výběru zboží a k těm, kteří touží jen po rozhovoru.
Krámek u Josífk a dozna l po rek onstrukci mnoha pozitivních změ n, k te ré
přine sly zákazníkům ma ximální kom fort při nakupování. Prodejnu s
moderním interié rem a příj emný m přístupem ke všem záka zníkům ny ní
nav štěv uje v íce prav ide lných i náhodných zákazníků.
Eliška Heiderov á, v edoucí

Občanská poradna - kancelář
Děti z Terapeutické
komunity Agapé spolu
s terapeutem při odpolední
činnosti

Slov a našich záka zníků:

„Náv štěv a Vašeho krámk u je ba lzá m pro duši neje n zásluhou
příje mného personálu, a le i originalitou v ý robků. Děkuji.“
Z. Bla žková

„Rodinná atmosfé ra a srdce otev řené pro přá ní zákazník ů.“
Marie Ha nkeová
Středisko vzájemné pomoci
podporuje huma nitární pomoc
na Zakarpatské Ukrajině

Linka důvěry - telefonická
krizová intervence

Neškola - Příměstský tábor
2004
vnější a vnitřní prostory prodejny
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2.3.1 Linka důvěry
P rv ní (psy chosociální) pomoc po telefonu, anonymní služba:
denně od 10 do 06 hodin: 553 61 64 07 a 736 149 142
denně od 19 do 22 hodin: 800 12 06 12 – be zpla tné číslo
Internetové poradenství: linka .duvery@ char ita opava.cz
Z historie… Prv ní linka byla založena v L ondý ně při k ostele sv. Štěpá na
roku 1953 a byla zam ěřena výhradně na prevenci sebev ražd. P o krátkém čase
se přestěhov ala do vý hodnějších prostor jednoho sklepa v ulici Walbrook 39,
kde funguje dodnes. Linky dův ěry jsou v A nglii velmi rozšířené, jen v Londý ně
jich je v činnosti v íce než 14, a to v nepřetržitém provozu.
P ostupně se my šle nka uja la po ce lé Evropě a také
v zámoří. V současné době pracuje ve světě v 25 zemích
v íce než 500 linek dův ěry. N ejhustší síť m á V elká Británie –
kolem 160, po ní N ěmecko s více než 90 linkami důvěry.
U ná s byla prv ní linka založena až v roce 1964 MUD r.
Miroslavem P lzákem, prim ářem Psy chiatrické kliniky FVL v
P raze. Kom unistiské Če sk oslovensko by lo tehdy
zem í snad s nejvyšším počtem sebevražd, hovořit o tom se
však nesmělo ani na odborných konferencích. V praxi Linek
dův ěry se pak ukázalo, že nej ča stěj ším téma tem hovor ů by ly (a jsou)
rodinné a m e zilidské vztahy .
Do roku 1989 v Č SSR fungovalo 12 linek dův ěry. V letech následujících po
sam etové revoluci zaznamenaly linky m ohutnou vlnu rozvoje, který se dotkl
mnoha regionů naší republiky. K rom ě zdravotnických zařízení zača ly zaklá dat
linky i ne státní, círke vní, sociální a školské instituce .
Opav sk á LD vznikla po záplavách v roce 1997 jako „Linka pom oci – pov odeň“.
Od té doby je stálou telefonickou službou pro volající, kteří se ocitli v obtížné
životní situaci, hledají orientaci v problém u nebo se potýkají se sebou samým.
20 hodin denně mohou v ola jící využít pevného telefonního čísla (omezeně i
bezplatného), mobilního telefonu a také e-m ailového poradenství.
V roce 2004 jsm e za zname nali:
počet kontaktů celkem ......................................................................... 5 859
z toho vý znam ný ch (tématické a inform ativ ní hovory , e-m ail, m lčení....) 3 230
počet klientů celkem ........................................................................cca 1 000
v ícekrát a opakov aně v olajících .....................................................cca 22 + 28
M gr. Ing. Hana Friedrichová, vedoucí linky důvěry
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C rrr crrr
P – Linka dův ěry , dobrý den.
K – Dobrý den, tak nevím, jestli volám správně … K čemu vlastně
sloužíte ?
P – Jsme telefonní linka pro ty, kteří si potře bují popov ídat o nějak ém
problém u.
K – A ha, tak to by ste mi m ohli poradit.
P – C o by ste potřebov ala?
K – Já, a le … asi mi nemůžete pora dit…
P – Zdá se mi, že uv ažujete, jestli vám můžem e bý t k něčemu dobří…
K – To v íte, m ně se o tom špa tně mluv í…
P – A ha.
K – A já bych to chtěla někomu říct, sly šet je ho názor, ale asi to ne má
cenu…
P – A co byste potře bovala, aby se v ám mluv ilo snadněji?
K – No, a si a byste se mě ptala.
P – Tak dobře, já se v ás budu ptá t…
A hov or pok ra čuje …
Jsou i vol ající, kteří ve své úzkosti nebo zmatenosti hovoří jen se
záznamní kem, nikoli však s praco vníkem, jiní vykřikují svoje
zoufalství v sms-kách…

„Sbohem, má linko, sv ou sv íčk u živ ota nechám zha snout, ne budu už
sna d dlouho trpět a zemřu, přejte mi, ať to mám už za sebou. Loučí se
zrůda v šech zrůd.“
„Mám chuť si zase v zít Riv otril a zase ta úzk ost, nev ím co má m dělat,
nemůžu spá t a mám chuť na Riv otril.“
„Na křídle ch smrti brzo už pole tím, jen smrt si zasloužím, už brzy tu
zubatou uv idím, odej du a už nebudu přek áže t, spalte mé tělo. Sbohem,
musím zem řít, zemřít.“
„I když v ím, že jse m v ám ukra dená, dokonce mi je jasné, že bude te
šťa stni, až chcípnu, tu radost v ám už brzo udělá m a vy si řekne te k onečně
chcípla.“
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2.3.2 Středisko vzáj emné pomoci
Adresa: Přemyslovců 26, 747 07 Opava.
Telefon: 553 612 780, 553 612 788
e-m ail: svp@ charitaopava.cz
Pom áháme všem lidem , kteří se nacházejí v náročnýc h
životních situa cích či krizích a nejso u schopni je bez cizí
pom oci odvrátit, překonat, změnit.
Hlav ním cíle m střediska je posky tov at lidem trpícím akutní hmotnou a
sociální nouzi pomoc, a to předev ším ve formě sociální vý pomoci,
zkontaktování s úřa dy a jiný mi organiza cemi, sociální a krizové
inte rvence, pora de nstv í, kv alifikov ané ra dy, nouzov ého uby tov ání.
Středisko posky tuje tyto služby:
Sociální výpom oc
Sociální vý pomoc posky tuje sociální pracov nice. V roce 2004 se na ni
obrátilo 60 uživ atelů služby, se který mi se kontaktov ala 114 k rát.
Nou zové ubytování
Uby tov ání jsme krá tkodobě poskytli 2 ženám a 1 muži. Průměrná doba
poby tu byla v těchto případech de lší (vzhledem k nelehké finanční
situa ci) a to 5 mě síců. Uživatelé služby se nacházeli v e složitý ch
sociálních, rodinný ch a předev ším by tový ch problé me ch, kte ré by lo
potře ba ihned ře šit.
Charitní šatník (sklad hm otných darů)
Během celé ho rok u (k rom ě prázdnin) by ly přijímá ny hmotné da ry,
pře devším šatstv o, obuv , ale také drobné pře dmě ty denní potře by,
textilie, náby tek. Ty to v ěci byly zdarma poskytov ány sociálně slabý m a
potře bný m klientům z O pav ska a Vítkovska, kte ří se na Středisko
v zájemné pomoci obrátili buď sami nebo prostře dnictvím jiné instituce.
V roce 2004 se jednalo o 104 rodin (předev ším rom ský ch) z O pav y a
okolí, kteří se kontaktovali 199 k rát. Část v y braného ošacení jsme
ode slali do huma nitá rního skladu C harity sv . Alexandra v O strav ě a do
Diakonie Broum ov. Na doprav u sbírek do místa určení jsme posky tli
částku 10 600 Kč.
K 31. 12. 2004 činí ce lkov á čá stka v y braných poplatk ů v cha ritním
šatníku za příj em ošacení 23 630 Kč a vý těžek z prodej e v C haritním
seká či činí 12 572 K č.
Z tě chto vy braný ch da rů jsme poskytli 8 000 Kč na zorga nizování a
zabe zpečení Dětské ho letního tá bora pro děti ze Zakarpatské Ukrajiny
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z okolí města Usť-Čorná, kte rý zde zorganizov ala C ha rita Hlučín.
Zbý v ající čá st v ybraný ch poplatků (17 000 Kč) byla koncem roku
poskytnuta na humanitární a misijní činnost a pom oc do oblasti
Zaka rpa tsk é Ukrajiny .
Humanitární sbírky
Celý rok probíhala sbírka poštovních zná mek, použitý ch telefonních
karet, pohle dnic, starý ch mincí, hodinek, zby tkov ého zlata a td. na
pom oc misiím.
V tomto roce by ly vyhlášeny a proběhly huma nitární sbírky na pomoc
obě tem ze mětře se ní v Iránu, obětem pov odní na Slov ensku, obětem
teroristické ho útoku v Beslanu, obětem vichřice na Slov ensku, obětem
postižený m tsunami v Jihov ý chodní Asii. Sbírky by ly vy hlášeny SČKC H,
ke který m jsme se připojili. Jednotlivé huma nitá rní sbírky (pře dev ším)
fina nční by ly odeslány na příslušná sbírk ová konta.
Sbírk a
P om oc S lovensku
P om oc S údánu

Ode slaná částk a
15 415 Kč
1000 Kč

P om oc Íránu
A dopce na dálku - Ukrajina

10 107 Kč
29 800 Kč

P om oc Zakarpatské U krajině

48 921 Kč

Celk em

105 243 Kč

Také letos jsme spolupra cov ali s Probační a me diační službou v O pav ě a
umožnili 2 klientům v ýkon obecně prospěšný ch prací.
Bc. Petra Chlubov á, v edoucí střediska

C itace z dopisu, k terý obdržela v edoucí SV P od otce Petra Krenick ého:
„Drazí na ši dobrodinci! C htěl by ch v ám moc a moc poděkov at za V aši
pomoc naše mu kraji, zejména za finanční dary , které se získáv ají při sbě ru
šatstv a u V ás. By ly použity při stav bě domk u pro rodinu Borkov ou v rámci
projektu adopce na dá lku pro programy , které jsme dělali pro děti a použil
jsem je i pro za pla cení léčby u něk olika nemocný ch dětí...
A ť v ám Bůh žehná, je dál vaší silou k tomu, aby ste umě li m ilov at,
obě tov at se, konat dobro.“
Tjačiv , Ukrajina
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2.3.3 Občanská poradna
Adresa: Kylešovská 10, 746 01 Opava
Telefon: 553 616 437
e-m ail: obca nskaporadna@ charitaopava.cz
Posláním Občanské poradny v Opavě je poskytovat rady,
informace a pomoc všem , kteří se na ni obrátí.
Naše služby v y hledávají občané sociálně slabší, v mnoha případech
nezamě stnaní, osam oceni, kteří nem ají možnost sv ůj problém s něký m
řešit, ne znaj í sv á práv a a nemají m ožnost se orientov at v mě nící se
legislativ ě. V neposlední řa dě, což je nejdůle žitější, nem ají finanční
prostře dky na zaplacení k onzulta ce s právníkem. Poradna na bízí
občanům be zplatné, ne stranné a nezávislé inf ormace, rady, v zory smluv
a podání tý kající se problematiky bydlení, pra cov ně -právních v ztahů,
sociálních dávek, ochrany spotřebitele, rodinných a mezilidský ch v ztahů,
majetkopráv ních vzta hů a dalších. V souvislosti se v stupem ČR do EU
poskytuje me základní informace o volném pohybu osob, o přístupu
k sociálním dáv kám občanů ČR v jednotliv ý ch zemích EU, o ochra ně
spotřebitele v EU a dalších. O bča nská poradna O pav a se podílí na
činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní orgá ny na
nedostatky legislativ y a na neře šené problémy občanů v e snaze ovliv nit
výv oj politiky a sociálních služeb.
V roce 2004 se na poradnu obrá tilo se žádostí o pomoc, ra du či
informaci celke m 778 nov ý ch klie ntů. C elkov ý počet posky tnutý ch
konzultací byl v šak 956 a to v zhle dem k tom u, že někteří nav štíví
poradnu vícekrá t. Zodpověděli j sme 1407 dota zů. Nejčastější dota zy
klientů byly z oblasti pra cov něpráv ních v ztahů a zaměstná ní, by dle ní,
rodiny a me zilidský ch v ztahů, majetk oprávních v zta hů a ná hrady škod,
práv ního sy stém u a právní ochrany . Přev ažujícími klienty by ly ženy
(dv ojná sobný poče t oproti mužům). K lienti k ontaktov ali Občanskou
poradnu nej častěji formou osobní návštěvy v pora dně, ale také
telef onicky, prostřednictv ím elektronické pošty a dopisem. Klientům by la
poskytnuta od zá ří 2004 další možnost k ontaktu m obilním telefonem.
Vzhlede m k tom u, že služby O bčansk é poradny O pav a jsou urče né
v šem a poradna si uvědomuje v elkou spole če nskou různorodost
existující v naší společnosti, a také ne dostupnost našich služe b v šem
občanům, realiza cí nového projek tu rozšířila a zkv alitnila služby poradny
občanům sociálně ne zda tný m a imobilním (návštěvy doma u imobilních,
doprov ázení, v yjednáv ání a za stupování sociálně nezdatný ch).
Občanská poradna aktivně inf ormovala o sv ých službá ch f ormou
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propaga čních letáků, propa ga cí v regionálním a mim o regioná lním
tisk u, rozhla se a na webový ch stránkách na internetu.
Pokračov ali jsme částe čnou účastí v plně ní projektu D - v enkov
„Rozšíření charitních služe b pro seniory na Opavsku pomocí sítě
dobrov olník ů“, na který nav áza l projekt D – venkov II. Naše práce na
projektu se usk ute čnila formou propa gace a úča stí na schůzk ách
důchodců v obcích, k de jsm e se niory podrobněji informovali o službách
OP.
Uzav řením smlouvy s AOP Praha jsme se za pojili jak o dodav atelé služeb
do projektu „Spotřebite lský ekoservis“, je hož cílem je posky tov ání
poradenský ch služeb zam ěře ný ch na oblast ochrany spotřebitelů
klientům.
Vzděláv ání poradců a dobrov olník ů probíhalo prostře dnictvím odborný ch
škole ní k e změ nám legislativ y, pořá daný ch Koordina čním ce ntrem A OP
a účastí na dalších v zdě láv acích seminářích jiný ch institucí.
O tom, že O bčanská poradna v Opavě již několik le t dobře funguje a
splňuje standa rdy kv ality služe b, sv ědčí zpě tná vazba klientů se
spok ojeností posky tov aný ch služeb, opakov aná náv štěv nost klientů v
poradně, kla dné zhodnocení dotazníkov ého šetření a osobní i písem né
poděkov ání k lie ntů za pomoc, k terou jsme jim posky tli.
Blaže na Svobodov á, v edoucí pora dny
Občanská poradna v číslech :
Celkový počet k lientů:.....................................................................778
Celkový počet k onzultací (prá ce s klientem min. 45 m in. )..................956
Počet zodpov ězený ch dotazů........................................................1 407

Certifikát kvality potvrzující
splnění Stand ardů kvality, které
musí splňovat občanské
porad ny
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2.3.4

TK D omov Agapé

Adresa: Přerovecká 36, 747 95 Suché Lazce
Telefon: 553 794 599
e-m ail: domov.agape@ charitaopava.cz
Dítě, byla ti dá na kytara a tys ji nam ířil proti sobě.
A padl jsi jako oběť svého talentu, slávy, peněz, sexu a drog.
Ještě dodnes se bolestivě chvějí struny světa.
A to ještě není konec.
Den co den hyn ou takoví jako ty a ještě nádhernější...
Jimy Hendrix - světoznámý zpěvák a kytaris ta, který zemřel na předávková ní drogami

Terapeutická komunita Domov A gapé je resocia lizační zaříze ní
s kře sťanskou f ilosof ií pro děti a mlá dež, kte ré užívají náv ykov é látky na
hra nici či za hra nicí expe rim entace. V naší republice je to za tím j ediný
projekt pro v ěkovou kategorii 11-17 let s pov ěřením SOC IÁLNĚ PRÁVNÍ
OC HRA NY DĚTÍ.
Specielně v y školený tý m pracov níků (terapeuti, v y chov atelé, sociální
pra covnice, kněz…) poskytuje 24 hodinov ou péči po dobu 6 – 9 měsíců
s v ý chov ně-resocializačním programem, jehož cíle m je posky tnout dítěti
takov ou živ otní zkušenost a pozitiv ní ná hle d na se be samé ho, aby si
doká zalo vy tvořit odpov ídající hodnotov ý sy stém, na učilo se zacházet se
svý m časem, se sv ým nitre m (em oce, city , stres, ra dost) a dov ést
mladého člov ěka k poznání možnosti dalšího v lastního rozv oje a jaký
osobnostní nebo osobní nedostatek droga vy plňovala. Jejich rodinou se
stala parta, mají te ndenci ji neustále v yhledáv at i pře s sv oje vlastní
pře sv ědčení, že nechtějí brát. Samozřejm ostí je prá ce s rodinou klienta
(rodinná te rapie ). Nabídk ou pro klie nty je i duchovní program, sportov ní
vyžití atd.
Statistika za rok 2 004
Zkušební provoz zaříze ní by l zahájen v prosinci 2001. Plný prov oz, po
úpravách budov y odpov ídajících hy gienický m normám, pak v červ nu
rok u 2002. V roce 2004 se s žádostí o umístění dítěte do našeho
dom ova obrátilo 52 rodičů či zák onný ch zástupců, z toho přija to bylo 22
(13 dív ek a 9 chlapců). V ěkov ý prům ěr k lientů i zájem ců byl 13, 5 let.
Klienti přišli se zkušeností v šech druhů drog, které jsou dostupné na
našem trhu (marihuana, tolue n, alkohol, LSD, extá ze, lysohláv ky,
kokain, perv itin - injekčně i šňupá ní, he roin - šňupání i injekčně ). Počet
injek čních uživatelů se oproti rok u 2003 zvý šil ze 4 na 12.
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Vzhlede m k nepřidělení fina nční dotace z Rady v lády pro koordinaci
protidrogov é politiky, jsme by li nuceni od ledna 2005 dočasně
pozastav it prov oz.
Mgr. Re náta Hof fma nnov á, v edoucí Domova

Domov A gapé v číslech:
Počet žá dostí o umístění ................................................................. 52
Přijato.................................................................. 13 dív ek a 9 chla pců
Věkový průměr klientů............................................................. 13, 5 let
„Cítím se nejlé pe s jointem
v ruce,
sáčk em
toule nu,
protože má m tu drogu u se be,
můžu si na ni sáhnout… Je to
pro mne sv ý m způsobem rituál
– kupov at hule ní, motat j ointa,
hulit ho… Pocit na drogách je
pro mě důle žitý, chuť mi
vyv oláv á v izuální pře dstav a,
kdy ž sly ším či v idím. M ožná se mi po tomhle tak é stý ská, mít jointa
v ruce, dělat na mik rotenov ém sáčk u 2 uzlíky nebo nalévat toluen na
hadr, když jsem zhule ná, když dohulím brk o. Proč tolik fe ťák ů miluje
jehlu??? Protože v ědí, že ta droga je blízko – už tu je vidět a cítit!!!
Kdy ž si šle haj v ědí, že za pár sekund už to budou mít v hlav ě. JSEM
ZÁVISLÁ NA DROGÁCH, ALE TA KÉ NA TOM RITUÁLU (f ouká ní, šňupá ní,
hulení, co je těsně před tím stav em, už tam j e mi moc dobře ).“
„……………v ím, že táta sekl s cigaretam a ze dne na de n a zv ládá to.
Bohužel nej sem j ako on a s drogama je to těžší. K dyž o sv ý ch chutích
nem luv ím, z vlastní zkušenosti v ím, že to v ede k útěk u. Já sv é chutě
chci a budu řešit, protože m i na m ámě i tátov i moc záleží a m ám je
ráda...“
Lea , 14 let
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2.3.5 Neškola
Adresa: Kylešovská 10, 746 01 Opava
Telefon: 553 770 124
e-m ail: pracovatspolu@ charitaopava.cz
Nabízím e dětem, především romským , možnost lépe trávit
odpoled ní čas. Spolupracujeme s Romy, kteří m ají zájem.
Cílem projektu je dát děte m rov nou šanci při v stupu do šk olního
systému a m otiv ov at rodiče pro spoluprá ci při přípravě dítě te na vstup
do školy . Nedílnou součá stí je i v ede ní dětí k osv ojení si v lastní kultury .
Neškola
Je to m imoškolní a pře dšk olní klub pro děti ve věku 5 – 12 let.
Průměrně do k lubu chodily denně 3 - 4 děti, přihlášený ch bylo 8 dě tí.
Vychov atelka v y zv edá děti 3x tý dně v příprav ném ročníku ZvŠ
Dv ořákovy sady . Následuje klubov á činnost, kde si dě ti v podvečer
vyzv edají rodiče. Tato forma práce umožňuje navázání užší spoluprá ce
s rodina mi dětí, rodiče jsou seznamováni s činností k lubu a jsou zv áni
na další akce.
V rámci Nešk oly by ly zrealizovány i další ak ce – např. náv štěv a divadla,
v ánoční poseze ní, vý lety apod. Do činnosti klubu se za poj ují
dobrov olníci. Jeden docházel prav ide lně a 3 nepravidelně. O dpracov áno
bylo 100 dobrov olnických hodin.
Dětské rom ské Minicarusoshow
Již tradiční soutěž v e zpěvu romský ch písní, urče ná dětem zákla dních a
zvláštních šk ol okre su O pav a. V roce 2004 proběhl 5. ročník pěvecké
soutě že Dětsk é romské Minicarusoshow. S nabídkou účasti by lo
oslov eno 85 šk ol okresu Opava posky tujících zák ladní v zdělá ní.
Přihlásilo se 6 ZŠ a Zv Š, z nichž do f iná le postoupilo 29 dětí. V ítězové
soutě že mohli své pěv ecké schopnosti prokázat i v y stoupením na
Bambiriá dě. Dětské romské Minicarusoshow je soutě ž nejen pro rom ské
děti školního věku (6 - 15 let). Soutě ž je rozdělena do tří ka te gorií (děti
od prv ní do čtv rté třídy , děti od páté do dev áté třídy , v ícehlasy ) a
probíhá v e 3 kole ch (základní kolo - školní, semifinále a f inále ).
Přím ěstský tábor
Proběhl i prázdninov ý příměstský tábor, kte rý se uskutečnil v term ínu
od 7. 7. do 16. 7. 2004. Na te nto tá bor by lo přihlášený ch 28 dě tí, a le
zúčastnilo se ma x. 7 dě tí. Děti měly možnost spolu s naší pra cov nicí
Neškoly a dobrov olnicí nav štívit zámecký park v Hra dci n/M., klubov nu
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Orla v Slav kov ě, tělocv ičnu v Domov ě pro zrakově postiže né ve
Vlaštov ičkách, Ra duňský zá mek s hřištěm … Nejv ětšího ocenění z ce lého
program u tá bora v šak u dětí získala celodenní stopov aná, v níž jsme
hle dali princeznu a snažili jsme se ji osvobodit plněním nejrůznějších
úkolů.
Mária D urká čov á, v edoucí projektu
Projekt v číslech
Celkový počet k ontaktů...................................................................946
z toho v Neškole ........................................................................193
mimo Neškolu ..................................................................222
s rodiči ............................................................................320
ostatní.............................................................................211
Neškola ? Dě ti – naděje či be zna děj ?
Bude to znít jak o klišé, ale děti jsou oprav du tím největším poklade m,
které ho se nám může dosta t. A jako si uvědomuji absolutní v ýjimečnost
tohoto daru, cítím i stejně obrov skou odpov ědnost za toho ma lého
drobečka – a a ni to nemusí být mé v lastní dítě. Ta stv oření, kte rá
vypadají jako zmenšené k opie nás dospělý ch, v ůbec nejsou na šimi
kopie mi. Jsou m nohem k ře hčí a zranite lněj ší a bohužel na to stá le v íce
lidí zapomíná.
Co mi v šak v adilo a vadí každý den, je lhostejnost. Přípa dy šikany mezi
dětmi jsou stále častější a za čínají se projev ovat už i mezi předškolními
dětmi. Můžeme nařík at, jak je doba zlá, jak média a f ilmy a kde si cosi
kazí na še děti, a le přiznejm e si to: nem ůže me za to hlavně my sa mi?
Rodiče, k te ří jsou tak za městnaní, že nemají čas a náladu a ni pomazlit
se s dě tmi, k dy ž přijdou z práce. D ospělí, kteří se radši podívají jina m,
ať se nemusí dív at na desetileté tuláky, co by správ ně mě li bý t v e škole,
ale místo toho se procházejí po ulicích a obchodech. Učitelé, v y čerpa ní
přílišný m úsilím drže t se sv ý ch zabě haný ch uče bních osnov , že jim už
nezbýv á síla věnovat se i sa motným děte m…
Existují v ýjimky . Báječní rodiče, skv ělí pedagogov é a poradci, lidé, kteří
vidí a jednají. J sem rá da za ka ždého takov ého člov ěka, protože ti mi
dáv ají jistotu, že děti, naše budoucnost a naděje, nev y rostou do
beznaděje.
Anna Mudrochov á - dobrov olná asiste ntka v Neškole
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2.4 Evropské projekty
Tyto projekty jsou financovány zcela nebo z části
Evropskou unií a státním rozpočtem. P ovažujeme
možnost čerpat finance z EU za velkou příležitost, i
kdy ž je vykoupena poměrně složitou adm inistrativní
procedurou jak při předkládání žádostí, tak i při
realizaci projektů. Úspěchů, kterých jsm e dosáhli, ať
už sami nebo společně s našim i partnery , si v elm i vážíme a předpokládáme, že
získané zkušenosti se nám podaří zúročit i v dalších projektech. V roce 2004
jsm e řešili následující projekty.

2.4.1 EQUAL
Na počátku 30-ti měsíčního projektu „Vytv oře ní me todiky pro
zam ěstnává ní obtížně zamě stnatelný ch sk upin obyvatelstva na
e kologické činnosti, se paraci odpadů“ v říjnu
roku 2002 se nám jeho doba zdála hodně dlouhá a
konec projektu velmi vzdálený. Ale ani jsm e nevěděli
jak, nem ilosrdný čas ukrajov al m ěsíc po m ěsíci, až
jsm e se o 2 roky starší a zkušenější dostali až
nebezpečně blízko k jeho závěru.
Nyní, po uplynutí již druhého celého roku z doby trvání projektu můžem e říci, že
rok 2004 by l pro projekt EQ UA L, rozvojové partnerstv í CHA RO PA i pro samotné
středisko EQUAL rokem system atické a cílev ědom é práce.
Byla to práce:
•
konkrétních odborníků projektu na konkrétních kapitolách vytvářené
metodiky
•
konkrétních mistrů a TH pracovníků na konkrétním zabezpečov ání provozu
chráněný ch pracovišť
•
konkrétních expertů v oblasti sociální, ekologické nebo technické na
zpracov ání teoretických podkladů pro m etodiku a doporučeních pro
běžnou praxi v chráněných pracov ištích
•
konkrétních nově zaměstnaných lidí cílové skupiny na konkrétních
ekologických činnostech v konkrétních chráněný ch dílnách a pracov ištích
•
a v neposlední řadě i práce konkrétních pracov níků tzv. zázemí na řešení
konkrétních pracovních, organizačních, adm inistrativních, strategický ch i
ekonom ický ch rozhodnutí a výkonů, které projekt postupně přinášel
Rok 2004 byl také r okem stabilizace pr áce i v ztahů r ozvoj ov ého
par tnerství CHA ROPA. Po obtížném období hledání vhodného partnera
v oblasti ekologie v roce 2003 se v elmi dobře zhostila potřebného úkolu firma
E kotoxa O pava, s.r.o., která se stala znamenitým poradcem všem ověřovacím
pracovištím C harity O pava, C harity sv. A lexandra z O stravy, RE INTEG RY
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z K rnova, F arní C harity P ísek i D iakonie B roum ov. Specifikaci cílové skupiny
a m etodiku ověřování její platnosti v čase provedl Výzkum ný ústavu práce
a sociálních v ěcí, který v oblasti ověření platnosti úzce spolupracoval s ÚP
Opava.
V roce 2004 fungovalo 6 ověřovacích pracovišť, které zam ěstnaly na
ověřovaných ekologických aktivitách 50 mužů a žen cílov é skupiny projektu –
lidí zdrav otně postižených, dlouhodobě nezaměstnaný ch, osob sv ěkem nad 50
let, osob po absolv ování trestu nebo v rámci trestu alternativního.
Bylo prokázáno, že zapojení do pracovního programu poskytuje osobám z cílové
skupiny nejen nové pracovní uplatnění, ale především díky vhodně zvolené
sociální podpoře posky tov ané v rámci kvalifikované sociální práce a struktuře
pracovních postupů, pomoc získat a následně upevnit již do jisté m íry ztracené
pracovní návyky a poskytnout určitou m íru osobní realizace.
V průběhu projektu došlo k určení, pojm enování a popsání následujících
pracovních ekologických programů a podprogram ů, jejichž praktická
životaschopnost byla ověřena na příslušném chráněném ověřovacím pracovišti.
Jednalo se o:
• dem ontáž vyřazený ch elektrotechnických zařízení
podprogram:
• demontáž drobných elektrotechnických dílů
• demontáž elektrokabelů
• demontáž ledniček, mrazniček a chladicích pultů, bez obsahu freonů
a agregátů
• demontáž m ixérů, vysavačů, praček, myček a m ikrovlnný ch trub
• demontáž radiopřijím ačů, magnetofonů, gramofonů a PC
• demontáž osvětlovacích těles
• demontáž telefonních ústředen
• demontáž telev izorů a počítačových m onitorů
• demontáž tiskáren, lékařský ch přístrojů E KG a EEG, kopírovacích
přístrojů
• dem ontáž mechanických psacích strojů
• m echanická předúprav a koberců před dalším zpracováním
• předúprav a plastových fólií
• třídění a předběžná úprava pet-lahv í před recy klací
• obsluha sběren domov ního (velkoobjem ov ého) odpadu a nebezpečných
odpadů
• dem ontáž - zouvání a separace pneumatik
• zpracování textilní složky domov ního odpadu
• zpracování obalových plastů
• zpracování odpadov ého papíru
• zpracování domácích potřeb
• údržba turistických stezek na území C HKO
• likvidace černý ch sklá dek na území C HKO
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•
•

výroba dřevěných výrobků pro systém ochrany přírody a pro systém
regulace pohy bu návštěvníků v C HKO
ochrana a vysazování přirozený ch lesních kultur

V současné době všichni nov ě zam ěstnaní pracovníci na pracov ištích pracují
a práce na v šech výše uvedený ch činnostech nadále pokračuje nebo pokračovat
bude. Poslední 4 měsíce projektu – leden až duben 2005 budou věnovány
záv ěrečným ukončovacím aktivitám, přechodu chráněných pracovišť k většímu
sam ofinancování či financov ání z jiných zdrojů jednotlivý ch organizací dále pak
propagaci a im plementaci hlav ních výstupů projektu.
Výstupy proj ek tu budou uv edeny
1.
ve form ě podrobného úplné ho textu me todiky „Zam ěstnáv ání
osob znevý hodněných na trhu pr á ce převážně na e kologický ch
činnoste ch“ na CD i na webový ch stránkách www.charopa.cz.
Metodika bude na těchto stránkách volně přístupná pro každého zájem ce
o zaměstnávání osoby cílov é skupiny na ekologické činnosti, bude
obsahov at také praktické zkušenosti z konkrétních ověřovacích pracov išť
na konkrétních ov ěřených pracovních programech.
2.
ve form ě tištěné k nihy : Zamě stná vaní osob znevý hodně ný ch na
trhu prá ce pře vážně na ek ologický ch činnoste ch, obsahující základní
vybrané informace m etodiky a konkrétní odkazy na konkrétní kapitoly
úplného znění metodiky na webových stránkách.
3.
pre zentací na stej nojm enné k onfere nci dne 22.3 .2005 v Opavě
v M inor itsk ém k lášteře .
Projekt EQUAL k ončí v dubnu roku 2005
Oficiálně skončí i, na dobu projektu vytvořené, rozvojové partnerstv í C HARO PA,
dříve nav zájem si neznámých organizací. V současné době nevím e, zda nebo
jak bude či nebude v budoucnu pokračovat v současné době dobrá,
překážkami, obtížemi a časem prověřená, v zájem ná spolupráce. Také nev ím e,
co bude se střediskem EQ UA L a jeho lidm i. V íme ale, že bude-li nám dána
znov u příležitost (C haritou O pava, poskytov ateli grantů, Ev ropskou unií...),
uděláme vše pro to, abychom opět přispěli k tomu, aby pár dalších lidí našlo
znov u zaměstnání…
Ing. Lada H orná, V edoucí projektu EQ UA L, vedoucí střediska EQ UA L
pra cov nice stře diska EQ UA L: Mgr. Iv a B urianová, doc. RND r. M ilan Š imek,
P h.d., - koordinátoři tv orby metodiky ; Ing. Iva K ulišanová, Ing. Silv e Kašná,
Yvona K remserová – ekonomky; Bára K avanová – asistentka; Lucie K ubitová překladatelka
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2.4.2 Phare 2002 – P odpor a aktivního života seniorů
Projekt ROZŠÍŘENÍ CHA RITNÍCH SLUŽEB PRO
SENIORY
NA
OPA VSK U POM OCÍ
SÍTĚ
DOBROVOLNÍK Ů s pracovním názvem D-ve nkov
se schv álenou grantovou částkou 44 567 EU R naplnil
stanovené cíle.
Na realizaci projektu se podílelo 52 dobrovolníků z 18
obcí (D olní Životice, Hlavnice, H něvošice, Hradec nad Moravicí, C hlebičov,
Jam nice, K ajlovec, Litultovice, M alé H oštice, Nový Dv ůr, Oldřišov , O tice,
Slavkov, Služovice, V rbka, Š táblovice, V laštovičky, Žim rov ice).
Dobrovolníci v e svých obcích, přím o v dom ácnostech seniorů, nabízeli služby
Charity O pava pomocí letáků (C HOPS, K lub sv . A nežky – denní stacionář,
Občanská poradna, Linka důvěry , S tředisko vzájemné pomoci, K nihovna
křesťanské literatury…). T aké prováděli dotazníkový průzkum u 1287 občanů ve
svý ch obcích. Jeho výsledky jsou zpracovány v Závěre čné zprávě potře b a
zájm u seniorů o sociá lní a zdr avotní služby. Tato zpráva byla předána
všem starostům obcí a kněžím , kde se dotazníkové šetření provádělo.
S výsledky byli také seznámeni občané v m ístních zpravodajích. D obrov olníci se
v C HO účastnili v průběhu roku sedmi informačně – školících schůzek, exkurse
po střediscích C harity O pava tzv. „toulavého autobusu“ a duchovní obnovy.
„Toulavý autobus“ jsm e zorganizovali také pro starosty obcí a kněze.
Z dotazníkového šetření bylo zjištěno, že největší zájem seniorů je o se tkávání
se s vrstev níky (60%). T oto zjištění bylo impulsem pro vytv oření klubů
seniorů v desíti obcích (Litultov ice, Kajlovec, S těbořice, Oldřišov , O tice, N ový
Dv ůr, H něvošice, Chlebičov, S lavkov, V laštov ičky ). P rojektem se nám podařilo
přispět ke zkvalitnění života seniorů v obcích tím , že znají nabídku
profesionálních služeb C harity O pava a m ohou ji využívat.
Za v střícnost, obětav ost a ochotu děkujeme všem dobrovolníkům, starostům,
kněžím, lékařům i všem seniorům, kteří se na realizaci projektu podíleli.
V červenci 2004 se nám podařilo získat nový projekt HO DI NA TÝDNĚ P RO
DRUHÉ ANEB SENIOŘI SENIORŮM …, který umožnil rozšíření služeb do
dalších obcí a posky tl možnost podpořit v znik klubů seniorů. Tento projekt s
pracovním názvem D-venk ov I I byl znovu podpoře n z program u EU Phare
2002 – Podpora aktivního života se nior ů (realokace) v částce 64 300 EUR.
V tomto projektu navazujeme na další zjištěné potřeby seniorů v obcích. Jedná
se o masérské služby , praní prádla, roznášku obědů aj. Jedním z výstupů
projektu bude zveřejněná Metodik a pr ovozu r ezidenčního zař ízení K lubu
sv. A ne žky – de nního stacionáře pr o se nior y. M etodika, kterou pracov nice
stacionáře vy tvářejí, bude obsahovat: prostorové podmínky, materiálové
vybavení, personální složení, finanční náročnost, odborné činnosti –
pečovatelské, zdravotnické, úklidov é; psychosociální rehabilitace a aktivizace,
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adm inistrativ u, technicko-organizační činnosti, jednání s lidm i, bezpečnostní
oblast, proces od přijím ání zájem ce až po ukončení poskytování služeb.
S polečně s „m etodikou práce koordinátora dobrovolníků“ a „metodikou práce
dobrovolníka v obci“, které jsou k dispozici v charitě, budou tvořit celek pro
utvoření systému, péče a aktivizace pro seniory ve vlastní obci.
Získat se nám podařilo nový ch pět dobrovolnic ze třech nových vesnic: B ranka u
Opavy, K omárov, Milostov ice.
T ento projekt potrv á do července 2005.
Mária D urkáčová, vedoucí projektu

Několik příběhů z průběhu prv ního projektu:
•

•

Dlouholetá pracov nice CHO , ny ní v důchodě, se stala dobrovolnicí přesto,
že cítila odpor k papírování, koordinátor vním al její stres a dom luv ili se, že
sm louv u zruší a přesto zůstane v obci jako člověk, na kterého se lidé
mohou obracet, protože provoz v C HO zná. Po určité době dobrovolnice
sam a přišla, že si vyzkoušela s jinou paní vyplňování dotazníků a že to
zvládne také. Udělala jich ve své vesnici nejvíce.
Dobrovolnice upozornila jednu seniorku, že sice chodí neustále na
procházky, ale za svou skoro slepou spolužačkou nezajde. Kdy ž se po čase
sešly , tak se jí seniorka zeptala, jestli v í, kde by la. S am ozřejmě, že
nev ěděla. S eniorka ji řekla: „Ty mě honíš nejen po klubech, ale i po

2.5 Ost atní aktiv ity Charity Opava
2.5.1 Knihovna křesťanské literatury
Adresa:

F ara sv . Ducha , K lá šter M inor itů M asarykova 39, 746 01
O pav a – v př ízemí na konci chodby vpr avo.

Půjčovní doba: středa 16 až 18 hodin; ne děle 8 až 11 hodin
Knihovna křesťanské literatury je přístupná každému a nabízí bezplatné
zapůjčení z výběru více než 2 300 svazků. N abízí knihy pro děti a m ládež, dobré
rady pro vý chovu, životopisy světců, církevní dějiny a dokum enty, na 86
různý ch překladů Písm a svatého a pojednání o něm , poezii i beletrii, časopisy.
Tituly jsou průběžně doplňovány z darů a o knihov nu pečují dobrov olní
pracovníci C harity.
Cílem je zpřístupnit kvalitní duchov ní a náboženskou literaturu i těm , kteří si
nem ohou kupovat drahé knihy .
Anna F oldýnová, vedoucí knihov ny

Knihovna v číslec h:
Počet čtenářů, využívajících služeb knihov ny...........................................110
Počet pravidelných dobrov olných pracov níků .............................................3

náv štěvách. Byla jsem u Maře a víš, jak je mi dobře u srdíčka?“
•

Jiná dobrov olnice zase říká, že kdy ž si senior postěžuje m ladému člověku,
že ho něco bolí, tak ten ho nepochopí tak, jako jiný senior. P odle ní má
bolest m ládí jiný charakter, než bolest stáří. M ladí často o bolesti m luví,
ale v zápětí už o ní nev í.
M arie Smolkov á, koordinátorka dobrov olníků D -v enkov

Interiér Knihovny křesťanské literatury

Předávání závěrečné zprávy projektu
D- venkov starostce Stěbořic
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2.6 Dobrovolní spolupracovníci Charity
Dobr ovolníkem Char ity Opa va se m ůže stá t k aždý , kdo ze sv é dobré
v ůle , v e svém v olném čase be z nár ok u na fina nční odměnu, projeví
záj em vy konáva t dobrov olnou službu ve prospě ch j iných lidí.
Dobrovolní spolupracovníci tv oří nedílnou součást charitního společenství a
významný podíl pracovní síly C harity Opava. V roce 2004 se do činnosti
jednotlivých sociálních středisek a projektů zapojilo 144 aktiv ních a cca 950
příležitostný ch dobrovolníků, kteří se podíleli především na realizaci T říkrálové
sbírky (219 dospělých a 657 dětí).
Díky dobrov olníkům byly i v roce 2004 prov ozovány následující aktivity:
K nihovna křesťanské literatury , S tředisko v zájemné pomoci a řada dalších
jednorázových akcí (sbírky , drobné občanské výpomoci, stříhání textilu pro ruční
tkaní tělesně postižených, pletení bavlněných obvazů pro m alomocné, výpom oc
ve V laštovičkách a v Krámku u Josífka, propagační a informační výstavy,
distribuce letáků, pošty apod.).
V ysoký počet odpracovaný ch hodin a značné navýšení počtu dobrovolníků vedlo
v r. 2004 k provedení analýzy současného stavu dobrovolnictv í C harity O pava a
k vypracování koncepce určující jeho další vývoj. Nyní se dobrov olníci sdružují
ve třech skupinách, podle věku a pracovního úvazku a podle lokality, kde působí
(v O pavě nebo v obcích v okolí Opavy). Každá skupina bude m ít sv ou kontaktní
osobu, nejlépe také dobrovolníka, pověřeného formací skupiny. C elkovou
koordinaci zajišťuje zaměstnanec C harity Opava. Zm íněný způsob vedení
dobrovolnictv í je předpokladem pro smy sluplnou činnost dobrovolníků v Charitě
Opava a tím k dosažení jejich spokojenosti i spokojenosti organizace.

Neškola................................................................................. 100 hodin
EQUAL ................................................................................... 24 hodin
D-v enkov..............................................................................3759 hodin
Krám ek u Josífka ...................................................................... 53 hodin
Knihovna křesťanské literatury................................................... 279 hodin
Tříkrálová sbírka ....................................................................7113 hodin
Sbírková akce - T esco................................................................ 87 hodin
Ostatní (sbírky, výroba obvazů pro m alomocné apod.).................... 150 hodin
V roce 2004 by lo odpra cová no a ev idová no ..................**17740 hodin
**Sk utečný počet odpracovaných ho din je vyšší, než je evidováno.

Počet a ktiv ních dobrovolník ů v roce 2004................................... 1094
Počet aktivních dobrov olníků při sbírkové akci v Tescu.............................. 74
Počet zaevidovaných dobrovolníků v kartotéce....................................... 144
Počet aktivních dobrov olníků pro T říkrálovou sbírku 2005......................... 876
V rámci nově vytv ořeného projektu Rozšíření char itních služeb pro seniory
na Opavsk u pom ocí sítě dobrovolníků by la přijata koordinátorka
dobrovolníků, která získala 32 dobrovolníků z 18 okolních v esnic (D olní Živ otice,
Hlavnice, Hněvošice, H radec n/M., C hlebičov , Jam nice, Litultov ice, M alé Hoštice,
Nový Dv ůr, O ldřišov , O tice, S lavkov, S lužovice, S těbořice, Š táblovice,
Vlašotv ičky, Zlatníky, Žimrovice).
V říjnu a listopadu proběhly inform ačně-školící schůzky pro dobrovolníky
z okolních v esnic, v který ch chcem e pokračovat i v příštím roce, kde přím o na
jednotlivých střediscích C HO odborník v dané problem atice sociální služby školil
a inform oval o posky tovaných službách.
Během roku se konaly pravidelné schůzky dobrovolníků z O pavy (m imo
července a srpna) v K lubu sv. A nežky. S chůzek se zúčastnilo průměrně 25 osob.

Aktiv ní dobr ovolníci pr acov ali zejmé na v těchto stř ediscích CHO :
Ředitelstv í..............................................................................472
C HO PS..................................................................................140
K lub sv. A nežky ....................................................................... 99
Rehabilitační dílny....................................................................288
V laštovičky.............................................................................. 90
C hráněné a podporované bydlení................................................... 5
Mraveneček ...........................................................................361
K řesťanská knihovna................................................................266
C hráněné dílny sv. Josefa........................................................ 2100
S tředisko masážních služeb......................................................... 12
C hráněná technická dílna..........................................................900
SVP.......................................................................................436
Linka dův ěry ..........................................................................425
Občanská poradna ..................................................................225
T erapeutická kom unita Dom ov A gapé..........................................622

48

M ária Durkáčová, koordinátorka dobrovolníků
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Dobrovolnice Veronika Ratajová
při prodeji výrobk ů klientů
rehabilitačních dílen

Dobrovolnice při administrativní
činnosti
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2.7 Úsek v nějš ích a vnitřních vztahů
Public re lations - prá ce s veřej ností
C ílem public relations C harity O pava je navazování a pěstování dobrých vztahů
s co nejširší skupinou v eřejnosti, v zájem ná spolupráce s ostatními organizacemi
v sociální, duchovní a zdravotní oblasti.
Hlavní náplní naší práce je prav divě a objektivně inform ovat veřejnost o
důležitý ch aktiv itách a hospodaření C harity O pava prostřednictvím m édií,
v la stních tiskovin (V ý roční zpráva, SEM -TA M, časopis V laštofka, propagační
letáky) a akcí pro veřejnost. Spolupracujeme a pořádám e společné akce
s ostatním i institucem i a organizacem i, přispíváme k rozšiřov ání m ožností
integrace lidí s handicapem do společnosti a zárov eň přispíváme k lepšímu
pochopení a přijetí znevýhodněných lidí většinov ou společností.
V roce 2004 jsme prostřednictv ím regionálního, celostátního i v lastního tisku
uveřejnili přes 140 zpráv, článků a oznámení, v rozhlase bylo uv edeno 10 a v
telev izi 4 reportáže věnov ané činnosti C harity Opava. M noho inform ací o Charitě
Opava zv eřejňujeme na našem w ebu - www.char ita opava .cz. P ravidelné
informov ání našich přízniv ců a celé v eřejnosti zajišťují dvě pracovnice a na
úspěšné prezentaci se podílejí vedoucí pracovníci jednotlivých středisek, kteří
s úsekem vztahů úzce spolupracují.
T radiční úspěšnou akcí pro naše přízniv ce a širokou v eřejnost je S luníčkové
odpoledne. D íky podpoře našich dobrovolníků a dárců mám e v ždy zajištěn
bohatý program a velm i dobré občerstvení.
K aždoročně se věnujem e příprav ě T říkrálové sbírky, při které ochotní
dobrovolníci předávají lidem pozdrav ení pokoje, šíří radostnou zvěst o narození
Ježíše K rista a žádají o finanční příspěvek, který je poté využíván na podporu
činnosti vybraných projektů charity .
Mgr. Jana Montágová
T říkrálová sbírka 2004
C elkem 168 dospělých a téměř 500 dětí přineslo do několika tisíců domácností v
52 obcích a městech O pav ska požehnání a radostnou zvěst o narozené naději
pro všechny. N ebýt tolika ochotných v edoucích skupinek a odvážný ch
koledníčků, kteří m nohdy koledovali ve velk ém m razu, nem ohly by být v Charitě
Opava rozšířeny některé služby, na něž by l určen výtěžek letošní T říkrálové
sbírky . „V letošním roce jsem se zúčastnila sbírky poprvé a zpočátku jsem měla

obavy, že nebudeme lidmi vysly šeni, ale po ukončení pochůzky jsem cítila dobrý
pocit z vykonaného činu,“ sv ěřila nám sv é pocity paní, která byla vedoucí
skupinky v O pavě. „Za nejdůležitější považuji to, že jsme potěšili hodně lidí, a
že se T říkrálové sbírky mohou účastnit děti. Je to pro ně zábava i poučení a
mohou tak jít příkladem ostatním, protože se tímto zapojují do pomoci
potřebný m lidem. Těší nás, že peníze, které vybíráme, jdou na dobrou věc.“
P odle předem dohodnutého klíče by lo po skončení celostátní sbírky 65%
výtěžku z pokladniček vráceno zpět charitám , které v daném místě koledování
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organizov aly. Zbývající částka byla rozdělena následov ně: 15% diecézním
Charitám, 10% by lo odesláno na humanitární pom oc, 5% na sekretariát SČ KCH
a 5% na režii akce. C harita O pava přijala na účet částku 544 432,77 K č, která
byla podle předem schváleného záměru čerpána na provoz projektů, které se
zabývají pom ocí lidem duševně nemocným : C hráněné a podporov ané by dlení
pro duševně nemocné, Rehabilitační dílny pro dušev ně nem ocné a mentálně
postižené a Linku důvěry.
Část výtěžku z T říkrálové sbírky by la určena na pořízení dalšího bytu v rámci
Chráněného a podporov aného bydlení pro dušev ně nemocné dospělé lidi
z O pavska. V ětšina z nich nemá v zhle dem ke své obtížné situaci jiné zázem í a
museli by zůstat dlouhodobě v léčebně, přestože jejich zdravotní stav jim s
podporou kvalifikovaných sociálních pracov níků dovoluje zařadit se zpět do
běžného živ ota
Celá letošní T říkrálov á sbírka byla tedy zaměřena na pomoc dušev ně nemocným
lidem , a jelikož jisté procento volajících na Linky jsou právě lidé duševně křehcí,
či em očně snadno zranitelní, bylo 10% výtěžku určeno na telefonní poplatky
práv ě pro ně.
Všem V ám z celého srdce děkujem e za milé přijetí T ří králů, za otevřená srdce,
za dárečky a V aše příspěvky , modlitby i pom oc, ochotu spolupracov at a
podporu celé Tříkrálové sbírky 2004. V elice děkujeme v šem obecním úřadům,
farním úřadům, ochotným vedoucím skupinek, v šem odvážným koledníčkům a
Vám všem, kteří jste se do této akce zapojili a svým postojem , pomocí a
příspěvkem pomohli řadě potřebných lidí.
P etra Kretková, koordinátor T říkrálové sbírky 2004 za C haritu O pava
Z m nožství dalších a ktivit za rok 2004 uvádíme na př.:
• T říkrálová sbírka 2004
• zapojení ke Kam pani "30 dní pro neziskový sektor"
• V . ročník soutěže D ětské rom ského M inicarusoshow v O pavě
• P rezentační akce v rámci Majálesu
• S luníčkové odpoledne – zábavné a informativní odpoledne
• N ávštěva charity členy parlam entního Výboru pro sociální politiku a
zdrav otnictv í
• T oulavý autobus pro starosty vesnic, kteří spolupracují s C haritou O pava
v projektu D -v enkov
• Ú čast na B ambiriádě
• H řiště plné rozhodčích – sportovně charitativní akce na podporu dětí
z M ravenečka
• P ouť charit Ostravsko-opavské diecéze - C vilín
• Tý den otev řený ch dveří pro veřejnost na v šech střediscích
• T oulavý autobus pro dobrovolníky D-v enkov a
• Zahradní slavnost ve Vlaštovičkách
• M ravenčí zahrada – program pro opav ské děti k 3. výročí otevření Stacionáře
• T oulavý autobus pro zastupitele a úředníky Magistrátu
• T oulavý m ikrobus pro kněze
• a mnoho dalších akcí …

51

F undraising – kom unik a ce s dár ci a sponzory

2.8 Technický úsek

Nedílnou součástí úseku v ztahů je také péče o stávající sponzory, dárce a další
příznivce, získávání prostředků na činnost středisek, případně na investice
schválený ch projektů – tzv . fundraising. V roce 2004 nám na darech přispělo
831 občanů a firem celkovou finanční částkou 3 697 406 Kč. Tato částka
neobsahuje dary věnované form ou služeb či hm otný ch darů a výsledky
T říkrálové sbírky 2004. Velmi pozitiv ně hodnotím e, že přízeň dárců je stabilní a
každoročně roste objem v ěnovaný ch prostředků, zásluhu na tom mají tři
pracovníci fundraisingu, kteří propracov aným sy stémem práce a každodenním
serv isem našim dárcům , zajišťují finanční a hmotné prostředky pro činnost naší
charity.
Dě kujem e za v e lkorysost a pozor nost našim dár cům a příznivcům ...
Ing. T omáš Schaffartzik
Spr áva počítačů
S oučástí úseku v ztahů jsou správ ce PC a asistent správ ce PC . V jejich
kom petenci je nákup, instalace, opravy a údržba v šech PC , PC sítí a kancelářské
techniky , starost o internetové stránky. D ále pak udržují kom unikaci
s posky tovatelem připojení k internetu. C elkem se starají o 89 počítačů a čtyři
sítě.

Tříkrálová sbírka - děti při koledování

Pracovníci T echnického úseku mají na starosti správu a údržbu budov, údržbu
vozového parku, provoz recepce, výdej stravy a úklid. Záležitosti souv isející se
stav ebními pracemi (výkresová dokum entace, schvalovací a řízení, stavební
dozor, kolaudace a archivace dokum entace) zajišťuje investor, který je
součástí tým u pracovníků technického úseku.
Te chnický pracovník m á jako hlavní náplň komunikaci s dodavateli energií,
nakládání s odpady, starost o hlasovou komunikaci, zabezpečování školení
v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a provádění kontrolní činnosti na
tom to úseku práce. Dále zajišťování komunikace s pojišťov nami v rámci
minimalizace možných škod.
Údr žbu budov a v ozov ého parku zajišťují tři zaměstnanci, kteří mají na
starost 15 a 7 přípojných v ozidel. K romě běžné a prav idelné údržby v šech
objektů a prostor se také starají o udržov ání zelených ploch, m alování, odklízení
sněhu. Zajišťují převoz a instalaci kom penzačních pomůcek do rodin klientů, o
které pečují sestry C HO PS, odvoz šatstv a do humanitárního skladu, sv oz
náby tku a jiných hmotný ch darů. V roce 2004 zajistili pracov níci tohoto úseku
přestav bu kanceláří na ředitelství C harity O pava, rekonstrukci prodejny Krám ku
u Josífka, rekonstrukci prostor v e V elký ch H ošticích, drobné úpravy ve stolařské
dílně, která je součástí C hráněných dílen sv. Josefa pro lidi se zdravotním
postižením. Byly provedeny úpravy v budově na Kylešovské ulici a oprava
střechy budovy, ve které se nachází sklad, v areálu D omu sv. Josefa.
Ve spolupráci s firmami bylo během roku 2004 vybudováno nové m asérské
pracoviště na Ky lešov ské ulici, v Terapeutické komunitě D om ov A gapé v
Suchých Lazcích byla otev řena nov á terapeutická m ístnost a zajištěna oprava
fasády.
Re ce pce – v oboru telefonista-spojovatel zde pracují zrakově postižení
spoluobčané. Pracovnice recepce spojují hovory, podávají informace náv štěv ám,
kopírují dokumenty, odesílají firem ní poštu a přispívají k dobrém u chodu
organizace.

Sluníčkové o dpole dne

Mravenčí zahrada
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3 Finanční hospodaření
Nejvý znamněj ším zdroj em financování C harity O pav a v roce 2004 by lo
Ministe rstv o
práce a
sociálních v ěcí
a
spolu
s dotace mi
z Moravskosle zsk ého k raje, by ly dota ce přiděle ny v e stejné vý ši jako loni.
Dalším vý znam ný m zdrojem příjmů by ly příspěvky Úřadu prá ce v Opav ě,
které v zrostly o milion korun. Naopak příspěv ky Magistrátu mě sta Opavy
pokle sly o tém ěř 400 tisíc k orun a dota ce Ministerstva zdrav otnictv í o 330
tisíc k orun.
V ětšina přidě lený ch příspěvků pokryla bě žné prov ozní nákla dy , zárov eň
umožnil realizov at Morav skosle zský kraj 5 inovativních projektů a
Ministe rstv o prá ce a sociálních věcí 1 inovativ ní projekt. Procento
spoluúčasti fina ncování stálých sociálních projektů se nepa trně snížila.

Příjm y v Kč podle roční účetní uzávěrky
Příjmy na provoz
Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí
Dotace Ministerstva zdrav otnictví

7 898 800
840 000

Příspěvek Morav skoslezského kraje

2 617 700

Příspěvek Ú řadu práce

4 673 924

Příspěvek Magistrátu města O pavy

1 730 000

Platby zdravotních pojišťoven

1 054 451

Výnosy z vedlejší činnosti (nájmy, reklama, prodej zboží)

1 464 301

Poplatky klientů za služby

4 489 300

Úroky u bankovních dom ů
Příspěvky nadací celkem

66 644
385 387

V elmi dobře pokračuje spolupráce s Úřade m prá ce v Opavě, jehož
příspěv ky na sociální projekt C hrá něné dílny výrazně v zrostly a ještě na
konci roku 2004 by la schv ále na další významná částk a na zříze ní nov ý ch
pra cov ních míst v e vý ši 500 tisíc korun.

Dary

4 623 333

Evropské fondy

5 979 373

Dotace Magistrátu města Opavy opět v ýrazně poklesly , oproti roku 2002
o 36% a v loňské m roce tv ořily jen 4,5 % celkový ch výnosů C harity
O pav a, přestože největší počet obča nů, kte rý m sociální služby
posky tuje me, je z obla sti O pav ska.

Příjmy na investice

Účetnictv í Charity O pav a se řídí obe cně platnými zásadami zákona č. 563/91
Sb. o účetnictv í a Opatřením Ministerstv a financí čj.V /20 531/1992, který mi
se stanov í účtov á osnov a a postupy účtování pro neziskov é organizace.

Příspěvek Ú řadu práce

A udit roční uzáv ěrky Charity Opava probě hl úspě šně 16. června 2005.
Provedl jej Ing. Ja romír Klásek, člen Komory auditorů Č eské republiky,
osvědčení auditora č. 720 z 9. říj na 1991. Zpráv a o auditu je k dispozici
na ředite lství C harity O pav a.

Tržby z prodeje chráněný ch a rehabilitačních dílen
Ne inve stiční př íjm y ce lkem

Vlastní zdroje

496 413

Nadace Eurotel

290 000

Nadace NRO S

415 923

Evropské fondy
Dary
Moravskoslezský kraj
Nadace Světluška a D ivoké husy
Příjmy na inve stice celkem

80 000
213 850
57 933
215 000
114 568
1 883 687

Příjmy celkem
Finanční př íjm y celkem
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2 680 662
38 503 875

40 387 562
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Vý daje v Kč podle roční uzávěrky
Potraviny

Rozv aha k 31. 12. 2004
202 042

Spotřeba m ateriálu

2 733 472

Spotřeba energie

1 065 068

Služby m ateriální a nemateriální povahy

4 171 373

Spotřeba PHM

433 560

Poštovné, spoje

872 989

Placený nájem

486 059

Placené opravy

591 196

Cestov né

539 901

Stravenky

101 750

Ostatní provozní náklady

153 226

Civ ilní služba

123 766

Hrubé m zdy
Zdravotní a sociální pojištění
Náklady na prodej zboží
Zákonné pojištění
Poplatky a pojištění majetku
Odpisy DHM
Příspěvky poskytnuté potřebným
Provozní ná klady ce lk em
Pořízení stavebních investic
Ostatní investice
Inv estiční náklady celkem

18 850 758
6 332 500
893 200
77 417

Majetek v Kč
Stálý majetek:
D louhodobý hmotný a nehm otný majetek
O právky k DHM
D robný dlouhodobý hm otný majetek
O právky k DDHM
P ořízení DHM
Stá lý m aje tek celk em
Oběžný majetek:
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek:
P eníze
B ankovní účty běžné
Oběžný ma jetek ce lkem
Účty časového rozlišení
Majete k ce lkem

568 030
41 790 088
928 685
756 925
310 511
8 365 118
10 361 239
231 091
52 382 418

392 378
2 005 714
556 274
40 582 643
1 049 139
834 548
1 883 687

Vý daje celkem

34 287 563

Hospodářský výslede k

-2 678 769

Zdr oje kry tí m ajetk u
Vlastní zdroje:
V lastní jm ění
H ospodářský výsledek r. 2004
Vla stní zdr oje celkem
Cizí zdroje:
D louhodobé závazky
Závazky z obchodního styku
Závazky k zam ěstnancům
Závazky k institucím soc. a zdrav. pojištění
D aňové závazky
P řijaté zálohy a ostatní závazky
Cizí zdr oje ce lkem
Účty časového rozlišení
Zdr oje kry tí celkem
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51 516 087
-10 294 029
3 940 087
-3 940 087

49 427 533
-2 678 769
46 748 764
86 107
306 443
1 366 517
77 319
-504 142
-298 005
1 034 239
4 599 415
52 382 418
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4 Poděkování
Provozní náklady podle projektů v %
Chráněná dí lna
V el ké Hoštic e
8,9%

Neškola
1,9%

ředitelství
6,1%

Děkujem e všem našim příznivcům, jak novým tak i těm, se kterými
spolupracujem e již několik let a zdůrazňujeme, že bez V aší dův ěry, štědrosti
a pomoci by naše činnost nebyla vůbec možná. Každého příspěvku si vážíme,
i sebem enší příspěv ek má v elikou hodnotu. Je nám proto ctí vám v šem
poděkovat za to, že díky v aší přízni můžeme pom áhat potřebným.

CHOPS
13,7%

R ehabil itač ní dí lny
3,9%

Stacionář Mraveneček
7,3%

Děkujem e za přízeň také občanům , kteří nám pom áhají, av šak nechtějí být
jmenováni.

Klub sv. Anežky
5,2%
TK Dom ov Agapé
10,6%
Dům s v. C. a M.
ve V laštovič kác h
13,1%
Občanská poradna
3,0%
Středisko vz ájemné
pomoci
1,4%
Chráněné a
podporované bydl ení
3,4%

Chráněné dílny
15,3%
Středis ko masážní ch
sl užeb
2,1%

Linka důvěry
3,7%

Provozní příjm y v %
EU fondy
16%

Nadace
1%
Dotace M PSV
21%

Přís pěvek
Moravs kos lezs kého
kraje
7%

Dary
12%

Os tatní provozní
pří jmy
3%

Tržby z a s lužby
22%

Přís pěvek Úřadu práce
12%

Přís pěvek Statutární ho
města Opava
4%

Dotace M inis ters tva
z dravotnictví
2%
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Charita Opava - Výr oční zpráva 200 4
Vy tiskla tiská rna GRA FIS 2000, s. r. o., O lbrichov a 13, 746 01 Opava
O pav a, červ enec 2005
Počet vý tisků 2000 ks
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