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Charita Opava

Úvodní slovo

Organizační schema

Dále pokračujeme nově

Charity Opava

S důvěrou si již 16 let do Charity Opava přicházejí
lidé z Opavy a blízkého okolí pro radu a pomoc.
Organizace jim po celý čas nabízí širokou škálu
sociálních služeb. Mnozí zde nacházejí lék na
svoje trápení, nový životní směr a často i toužebně
hledaný smysl života. Po celý rok 2006 se organizace
pečlivě připravovala na změny souvisejícími s
novým zákonem o sociálních službách, který nabyl účinnosti 1. ledna 2007.
Charita Opava má již dlouhodobě nastavené a vypracované standardy kvality sociálních
služeb, proto ke konci roku měli sociální pracovníci plné ruce práce především
s přípravou nových smluv pro klienty a ceníků služeb.
Už od poloviny roku 2006 bylo jasné, že v následujícím roce přestane být sociální službou
zaměstnávání lidí, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodnění, např. pro své zdravotní
postižení, občané nad 50 let, lidé s nízkým vzděláním atd. V případě zrušení dílenských
provozů by přišla o práci asi stovka zaměstnanců. Charita Opava se rozhodla jít dál
nevyšlapanou cestou. Analyzovaly se možnosti režimu DPH. Chráněné dílny sv. Josefa
se více zaměřily na kompletační práce s nadějí, že jim časem ekonomické ukazatele
řeknou, do jaké míry se mohou věnovat také tradiční a velmi žádané výrobě keramiky i
ostatním programům, které z velké části převzala nová dílna ve Vlaštovičkách. Tímto se
provoz dílen připravil na to, aby částečně vyrovnal ztrátu dotací.
Dát lidem práci, což často znamená i zdroj obživy a smysl života, je také cílem projektu
spoluﬁnancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR s názvem
„PRAPOZA: Práce – podpora - zaměstnání“.
Druhým projektem, který je spoluﬁnancována Evropskou unií, Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR a Moravskoslezským krajem je „Nový systém bydlení, práce a podpory pro
lidi se zrakovým postižením a lidi duševně nemocné“. Uživatelům služeb umožníme
postupný přechod od počáteční velké závislosti na pomoci až po částečné nebo úplné
osamostatnění a začlenění se do běžného života.
„Chcete-li pobavit Pána Boha, seznamte ho se svými plány do budoucna,“ říká známý
Woody Allen. Zaměstnanci a klienti Charity Opava i spousta dobrovolníků a příznivců
organizace věří, že hodnocení roku 2007 bude opět příznivé.
Jan Hanuš, ředitel Charity Opava
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Charita Opava

Poslání

Pracovníci Charity Opava

Profesionálně poskytovat sociální služby potřebným a zaměstnávat osoby znevýhodněné
na trhu práce. Poslání uskutečňují stálí zaměstnanci i dobrovolníci.

Na činnosti Charity Opava se podílejí zaměstnanci v pracovním poměru a dobrovolníci.
Patří k sobě jako pravá a levá ruka jednoho těla.

Vznik

Zaměstnanci

Charita Opava byla zřízena dne 5.6.1991 dekretem arcibiskupa Arcidiecéze olomoucké č.
CZ - 11/93 podle kánonu 114 Kodexu kanonického práva z r.1983 jako účelové zařízení
Římskokatolické církve s delegovanou právní subjektivitou pod názvem Oblastní charita
Opava. Dekretem biskupa nově vzniklé Ostravsko-opavské diecéze č.j. 7/97 byla zřízena
1.1.1997 Diecézní charita ostravsko-opavská, jejíž jednou ze základních složek se stala i
Oblastní charita Opava. Změnou zřizovacího dekretu č.j. CZ - 11/93 ze dne 25. 1. 2001
byl změněn název z Oblastní charity Opava na Charitu Opava.

Celkový počet zaměstnanců k 31.12. 2006
Z toho na mateřské či rodičovské dovolené
Počet zaměstnaných žen
Zdravotně postižení zaměstnanci (OZP)
Z toho těžce zdravotně postižení zaměstnanci (TZP)

Registrace
Charita Opava je registrována v Rejstříku církevních právnických osob u Ministerstva
republiky České republiky jako součást Římskokatolické církve. Má přiděleno
identiﬁkační číslo organizace IČ 43964591. U Finančního úřadu v Opavě je registrovaná
pod daňovým identiﬁkačním číslem DIČ CZ 384 43964591.

Začlenění
Charita Opava je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako
součást Sdružení Česká katolická charita je členem mezinárodního svazku Caritas
Internationalis.

191
11
122
88
28

Dobrovolníci
Služba bližnímu by nebyla možná bez práce dobrovolníků. Pro ně je charita srdeční
záležitostí a odměnou radost ze smysluplné práce.
Celkový počet dobrovolníků k 31.12. 2006
Z toho pomoc při Tříkrálové sbírce
Pomoc na jednotlivých střediscích
Sbírková akce TESCO pro Mraveneček

1243
996
143
104

Úřad práce
Charita Opava si velmi váží dobré spolupráce s úřadem práce.

Způsob ﬁnancování

Úřad práce v Opavě:
Příspěvek na provoz chráněných dílen
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdrav.
postižením podle § 78 z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Příspěvek na zřízení prac. míst v chráněné dílně
Příspěvek na zřízení SÚPM ve výši
Úhrada dohody zaměstnanecké rekvaliﬁkace

Charita Opava je ﬁnancovaná z více zdrojů. Jsou to zejména příspěvky státu, krajů a
obcí, dary, granty, příjmy z vlastní činnosti.

Úřad práce v Ostravě:
Dotace ke mzdě v rámci projektu „Program občanská společnost“ ve výši 38 831 Kč.

Statutární orgán
Statutárním orgánem Charity Opava je ředitel.
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2 400 000 Kč
5 272 706 Kč
1 240 000 Kč
191 197 Kč
7 650 Kč
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Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené
M. Dolanské 19, 746 01 Opava-Vlaštovičky, tel. 553 793 401,
e-mail: vlastovicky@charitaopava.cz, vedoucí Petra Hrbáčová.

Uživatelé služeb

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené poskytuje služby dospělým, těžce
zrakově postiženým občanům z celé ČR. Jsou to především lidé, kteří i přes svůj zrakový
handicap chtějí žít běžným životem - chtějí se svobodně pohybovat, dále se vzdělávat,
mít radost z práce, samostatně bydlet, aktivně trávit svůj volný čas.
Dům ve Vlaštovičkách
Dům na Komenského v Opavě
Klienti s jiným než zrakovým postižením
Noví zájemci
Ukončení služby - vlastního bydlení
Ukončení služby - porušování pravidel

16 klientů
4 klienti
2 klienti
5 klientů
3 klienti
1 klient

Možná nevíte, že se každoročně koná celostátní
soutěž vodících psů. Jen cesta do místa konání je
sama o sobě úctyhodným výkonem. Nevidomý se
musí spoléhat na ochotnou pomoc kolemjdoucích,
kterým zrak slouží dobře.

Během roku bylo pro klienty pořádáno několik akcí. Např. 2. března přijel Miloš
Svárovský, výrobce bílých holí, který přítomné seznámil s typy bílých holí, postroji pro
vodící psy a novinkami v této oblasti, 21. dubna byli ve Vlaštovičkách hosty zástupci
ﬁrmy Spektra, která vyrábí kompenzační pomůcky pro zrakově postižené a 12. října se
prezentovalo sdružení Pes pro Tebe – výcvik vodících a asistenčních psů.
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V pondělí 16. října jsme otevřeli novou Chráněnou
dílnu ve Vlaštovičkách, kde najdou své uplatnění
především zrakově postižení a duševně nemocní
lidé. Dílna se zaměřuje na práci s keramikou, tkaní,
zahradnické a kompletační práce.

Sekce služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Zaměstnanci
V zařízení pracuje 11 zaměstnanců. Všichni během roku absolvovali školení dle vlastní
potřeby a profesního zaměření.

Významné události roku 2006

● V průběhu roku začala užší spolupráce se střediskem Chráněné a podporované bydlení

pro duševně nemocné. Výsledkem společného úsilí je možnost nabídnout klientům
bydlení s různou mírou podpory, společné zaměstnání v nově otevřené Chráněné dílně
ve Vlaštovičkách i možnost společných akcí. Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií,
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a Moravskoslezským krajem.
● Studenti prvních ročníků Vyšší odborné školy sociální Caritas v Olomouci absolvovali
ve Vlaštovičkách již tradiční týdenní praxe. Spolupráce byla tentokrát zastřešena
projektem s názvem Partnerstvím ke zvýšení úrovně praktického vzdělávání a lepšímu
uplatnění na trhu práce, který je ﬁnancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
● V září středisko oslavilo 10. výročí otevření domu.
● U příležitosti 30 let výuky prostorové orientace a samostatného pohybu v České

republice se zaměstnanci zúčastnili celostátní konference pořádané v Praze ve slavnostním
sále Speciální školy J. Ježka pro zrakově postižené. Zajímavá byla také Mezinárodní
konference pod názvem „Nevidomí mezi námi“, která se uskutečnila v Karviné.
● Na konci roku bylo nezbytné pořídit a zapojit novou čističku odpadních vod. Vše se
povedlo za ﬁnanční podpory o.s. Život 90 a Statutárního města Opavy.
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Charitní ošetřovatelsko-pečovatelská služba

Kylešovská 10, 746 01 Opava, tel. 553 623 171,
e-mail: chops@charitaopava.cz, vedoucí Brigita Pohanělová.

Hlavní myšlenkou Charitní ošetřovatelsko-pečovatelské služby (CHOPS) je nemocnému
člověku poskytnout komplexní péči v jeho domácím prostředí. Kde mu mohou být
nablízku jeho nejdražší, kde má své místo. Svou postel, svoje knížky, svého psa i okno, ze
kterého se denně dívá, jak plyne čas.

Ošetřovatelská služba

Všechny zdravotní sestry absolvují v rámci celoživotního vzdělávání
různé akreditované kurzy a semináře. Během 6 let musejí nasbírat 40
kreditních bodů, aby zařízení mohlo být zdravotnickým zařízením.
Dvě začaly studovat v Brně specializační studium geriatrie, další
absolvovali množství kurzů, např. komplexní péče o pacienty se
stomií, řečové a pohybové poruchy po CMP, sestra a duchovní
potřeby pacientů, dezinfekční a hygienické požadavky v prostředí
mimonemocniční péče, hojení ran, ošetřovatelská rehabilitace v
domácím prostředí, vigilní koma, hospice a umění doprovázet atd.

Nabízí úkony agentury domácí zdravotní péče, kde kvaliﬁkované registrované zdravotní
sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem ošetřují pacienty doma: převazují rány, ošetřují
stomie, provádějí odběry, aplikují injekce či inzulín, vyměňují katetry.
V posledních letech je zaslouženě věnováno více pozornosti i péči o umírající. Smrt
byla společností vytlačena za plenty v nemocnicích, kde člověk zcela osamocen jen
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Stojí tu vedle sebe dvě služby, které se doplňují. Každá
je náročná na čas, vzdělání i morální odpovědnost.
Stejně jako se musejí registrovat zdravotní sestry a
neustále se vzdělávat, musejí i sociální pracovníci a
pečovatelky plnit určitá kriteria.

Sekce služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

pasivně čekal na odchod z tohoto světa. Ošetřování nevyléčitelně nemocného v
rodinném prostředí vyžaduje speciálně vyškolené odborníky. Střediska tohoto typu jsou
zdravotnickým zařízením a úkony hradí zčásti zdravotní pojišťovna. Zbytek nákladů
pokryjí příspěvky od sponzorů a drobných dárců.

Pečovatelská služba
Vedle starostí se zdravím jdou ruku v ruce i jiná omezení: např. nemožnost zajistit chod
domácnosti, zvládnout osobní hygienu, postarat se o stravu, nemožnost vydat se sám k
lékaři, na úřady, zorientovat se v sociálních dávkách atd. Prostě situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby a to pomoc odbornou, která má být poskytnuta v takové míře, aby si
jednotlivec udržel stávající schopnosti a dovednosti a přitom se zabránilo předčasnému
chátrání duše i těla. Proto je tu pečovatelská služba, která je službou sociální. Částečně
je ﬁnancovaná dotacemi Ministerstva práce a sociálních věcí, částečně si klient službu
hradí sám ze sociálních dávek a část hradí Statutární město Opava ze svého rozpočtu.
Počet klientů
Počet návštěv v domácnostech
Počet zaměstnanců
Počet úvazků

zdravotní sestry
121
8 327
9
5,0

pečovatelky
172
15 279
19
13,5
13

Chráněné a podporované bydlení
pro duševně nemocné
Kylešovská 10, 746 01 Opava, tel. 553 770 124,
e-mail: chranene.bydleni@charitaopava.cz, vedoucí Ing. Dagmar Sližová.

Uživatelé služeb

Středisko poskytuje služby chráněného bydlení a podpory v bydlení lidem psychicky
nemocným a nabízí alternativní možnosti uplatnění ve společnosti podle jejich
individuálních schopností. Snaží se posunout rámec možností duševně nemocných lidí
o něco dál, než jsou schopny psychiatrické léčebny.
45
11
18
16
7
26
Významného ocenění se dočkala paní Marie Farná, klientka
Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně nemocné.
Od roku 1993 píše poezii, je autorkou několika básnických
sbírek. Dvě z nich, Střípky a Rekvizity lásky byly oceněny
v rámci 3. ročníku Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje.

Celkový počet klientů
Klienti chráněného bydlení
Počet podporovaných klientů
Počet zájemců o chráněné bydlení
Počet chráněných bytů
Klienti pravidelně navštěvující aktivity střediska

14

Jsi mocná čarodějka, princezno přeludů, ukazuješ
nebe i peklo a člověk uvěří. Tví poddaní položili na
obětní oltář zdravý rozum. Slyší, co jiní neslyší, vidí,
co jiní nevidí, více cítí a jinak rozumějí.
(Z básně Bohyně Schizofrenie od Marie Farné.)

Sekce služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Setkávárna, Kylešovská 10, Opava

Podařilo se rozšířit kapacitu chráněného bydlení o další 2 byty po 2 lůžkách a k dispozici
byl také 1 byt v domě pro zrakově postižené. Počet chráněných bytů tímto vzrostl
dvojnásobně. Zaměstnanci podporovali i uživatele služeb, kteří žijí ve svých vlastních
nebo pronajatých bytech a pomáhali s vyhledáváním samostatného ubytování.

Zaměstnanci

Zařízení je členem Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné v ČR a České
asociace pro psychické zdraví. Má 5 zaměstnanců, kteří obsadí 1,8 pracovního úvazku.
Z absolvovaných školení je možné jmenovat dlouhodobý terapeutický výcvik PCA, kurz
Terapie postabortivního syndromu a syndromu CAN, integrovaná psychoterapie atd.

Významné události roku 2006

● Začala spolupráce s domem pro zrakově postižené. Projekt umožní vznik terénního týmu
pro individuální podporu klientů v bydlení a práci v nové Chráněné dílně ve Vlaštovičkách.
● Odpolední aktivity v motivačním a sebepoznávacím klubu Setkávána (s druhými i sebou
samým). Nabídka výtvarných aktivit a vaření se letos rozšířila o možnost pečení cukrářských
výrobků (věnečky, laskonky, velikonoční a vánoční cukroví atd). Uživatelé si např. sami napekli
své nejoblíbenější cukroví nebo si vyzkoušeli nové recepty, na které by si sami netrouﬂi.
● Díky tiskárně GRAFIS Opava byly vydány básnické sbírky paní Farné a pana Suchopára.
● V rámci spolupráce s organizacemi podobného zaměření v Opavě a Ostravě se klienti
zúčastnili mnoha společných akcí, např. „praštěné olympiády“ v tělocvičně Elim v Kateřinkách,
výletu do Lázní Jeseník, sportovního odpoledne s opékáním v o.s. ANIMA atd.
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Masarykova 39, 746 01 Opava, tel. 553 710 915,
e-mail: anezka@charitaopava.cz, vedoucí: Jana Řehulková.

Uživatelé služeb

Denní stacionář pro seniory je sociální zařízení, které svým klientům nabízí bohatý
program i odbornou péči. Velkou pozornost zaměstnanci věnují fyzickým, psychickým,
sociálním i duchovním potřebám každého člověka a zároveň podporují jeho přirozené
rodinné zázemí. Aktivity v příjemném prostředí přispívají k intenzivnějšímu prožívání
života i v období zásadního úbytku sil.
Stacionář nabízí např. dopravu uživatelů na místo a zpět domů, vzdělávací a aktivizační
programy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické
působení, na požádání duchovní službu. Je to zařízení rodinného typu, proto se pořádají
také milá setkávání s rodinami uživatelů služeb. Mezi pravidelné aktivity patří 2krát
týdně trénování paměti, kondiční cvičení, pracovní činnosti, oslavy narozenin.

Zaměstnanci

38
76,7
11

Ve stacionáři pracují 4 zaměstnanci, což je 3,25 pracovních úvazků. Během roku se
zúčastnili mnoha různých školení, které se týkají práce se seniory. Na exkurzi byli např.
v Seniorcentru ve Slavkově a ve stacionáři pro lidi postižené Alzheimerovou chorobou
v Sobotíně.
Canisterapie - pravidelná návštěva labradorky
Cally je pro seniory vždy příjemným
pohlazením na duši.

Celkový počet uživatelů služeb
Průměrný věk uživatelů služeb
Průměrný denní počet přítomných uživatelů služeb
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(z veršů Mons. Josefa Veselého)

Klub svaté Anežky,
denní stacionář pro seniory

Taková obyčejná poštovní schránka vždy ke službě všem
Takové prosté lidské srdce ve schránku často proměněné
vždy ke službě všem
(...) vždyť přece s každým dopisem do schránky
vhozeným býváme obohaceni paprskem života dosud
nepoznaného a učíme se vždy více druhé milovat.

Sekce služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Významné události roku 2006

● Nový rok začal zvesela. Poprvé se pořádal pyžamová party. Pocity před touto akcí

byly smíšené, někdo se moc těšil, jiný byl rozpačitý. Nakonec byla uživateli služeb
vyhodnocena jako jeden z nejlepších a nejzdařilejších programů.
● V březnu se při maškarním plese vzpomínalo na dobu vesnických tancovaček.
● V květnu se na Střední varhanické škole v Opavě konala oslava Dne matek.
● V červnu uživatelé služeb navštívili divadelní představení Sliby chyby.
● V létě nechybělo tradiční posezení na zahradě s uživateli služeb a jejich rodinami.
● U příležitosti Mezinárodního dne seniorů stacionář navštívil restauraci. Slavnostnímu
obědu v příjemném prostředí předcházela krátká procházka parkem.
● V podzimních měsících potěšil seniory svým vystoupením T. Koliandr, zaměstnanec
Chráněných dílen sv. Josefa. Předvedl pásmo Popelka Nazaretská.
● Ke konci roku přišel s nadílkou sv. Mikuláš, se svým programem přišly děti z mateřských
i základních škol, konalo se předvánoční posezení s rodinami klientů.
● Stacionář již 11 let spolupracuje s mateřskou školou na Olomoucké ulici. Senioři mezi
dětmi vždy pookřejí a mladá generace si zase buduje hezký vztah ke starším lidem.
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Mraveneček, denní stacionář
pro děti s kombinovanými vadami
Neumannova 3, 747 07 Opava-Jaktař, tel. 553 616 648 ,
e-mail: mravenecek@charitaopava.cz, vedoucí: Bc. Hynek Závorka.

Uživatelé služeb
Denní stacionář Mraveneček se svou činností snaží skrze individuální péči o těžce
či hluboce mentálně postižené dítě i s další přidruženou vadou naplnit jeho životní
potenciál a zároveň poskytnout rodinám prostor pro oddych a načerpání sil.
Péče o každé dítě se řídí individuálním výchovně-vzdělávacím plánem. Je vytvořen
pro jeden pobytový rok a průběžně se aktualizuje. Rozvoj dítěte je sledován především
v oblasti komunikace, sebeobsluhy a rozumových schopností. Součástí služeb je
rehabilitační cvičení a základní ošetřovatelská péče. Rodičům je poskytována zejména
podpora a informace v problematice zdravotního postižení.
Průměrný počet uživatelů pobírající služby denně
Průměrný počet pracovníků v přímé péči o uživatele

Zaměstnanci

5,5
3,5

O děti pečuje tým vyškolených pracovníků pod pravidelnou supervizí metodika
rehabilitace a zkušeného logopeda. Zaměstnanci během roku absolvovali různé kurzy a
školení, např. synergická reﬂexní terapie nebo seminář v usnadňované komunikaci.

Postižené děti z Mravenečku a jejich rodiče
pravidelně podporují:
● hypermarket TESCO,
● rozhodčí Okresního fotbalového svazu
● a Statutární město Opava.

Sekce služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Pracovní tým tvoří 6 lidí
● Vedoucí zařízení, sociální pracovník
● Speciální pedagog
● Zdravotní sestra, asistent spec. pedagoga
● Asistent speciálního pedagoga
● Sanitářka, pečovatelka
● Řidič, pomocný pečovatel

Nové materiálně-technické
zabezpečení
● Ionizátor vzduchu + čistič vzduchu
● Čistička vzduchu - dar
● Polohovací sedačka - dar
● Výměna oken, vymalování a oprava

střechy z prostředků Statut. města Opava.

Významné události roku 2006

● 22. března přišli na exkurzi žáci ZŠ Hněvošice, 24.dubna Rodinná škola v Odrách.
● 10. dubna natáčela v zařízení ČT, záběry se vysílaly v Dobrém ránu s ČT 13.dubna
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v pořadu věnovaném sbírce Pomozte dětem.
● 22. – 23. dubna středisko hostilo účastníky semináře o usnadňované komunikaci .
● 10. května výlet do Andělské hory.
● 26. května se stacionář prezentoval na Bambiriádě (Elim Opava).
● 6. června uživatelé služeb shlédli pohádky v ÚSP Marianum.
● 26 – 29. června výlet Rožnov pod Radhoštěm objekt Orbita.
● 14. září se uskutečnila schůzka s rodiči. Hodnotily se individuální plány a všichni
přítomní byli seznámeni se zákonem o sociálních službách.
● 9. listopadu se stacionář prezentoval na Dni sociálních služeb, v Opavě.
● 20. prosince se zaměstnanci sešli na vánoční schůzce s rodiči klientů.
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Rehabilitační dílny
pro duševně nemocné a mentálně postižené
Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař, tel. 553 612 780/kl. 135,
e-mail: rd@charitaopava.cz, vedoucí: Pavel Rychta.

Uživatelé služeb

Moto: V radostném, klidném a tvořivém společenství je rehabilitace lidí s duševním
onemocněním a mentálním postižením nejúčinnější.
Zařízení umožňuje smysluplně zaplnit volný čas, navazovat přátelské kontakty, rozvíjet
osobní schopnosti mladším invalidním důchodcům, Součástí programu je společenské
vyžití klientů, jako jsou oslavy narozenin, Vánoc apod. V rámci rozvoje rozumových
schopností si mentálně postižení upevňují základní školní znalosti (čtení, psaní, počítání)
a trénují paměť. Prostřednictvím výukových programů si osvojují práci s počítačem.

Zaměstnanci

Kdyby tu pro ně nebyly rehabilitační dílny, zůstávali
by sami nečinní doma nebo by s nimi musel zůstat
někdo z rodičů. Zde smysluplně vyplní svůj volný čas
a jejich rodiče mohou dál vykonávat své povolání.

Pod pravidelnou supervizí v dílnách pracuje 5 zaměstnanců na 3,45 pracovních úvazků.
S klienty pomáhá 5 dobrovolnic. Dalších 11 ochotných lidí z Chvalíkovic připravuje
materiál pro tkaní koberců. Při nácviku představení CHA CHA divadla se angažuje
profesionální herec.
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Pro mentálně postižené klienty je tu klub „Pohoda“,
který jim v době od 13 do 16 hodin nabízí další
program. Jsou to především hry, vycházky, výtvarné
činnosti apod.

Sekce služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Nabídka činností

● textilní dílna (šití, tkaní, jiné ruční práce)
● keramická dílna
● cvičná kuchyňka – nácvik sebeobsluhy
● zahradnické pracoviště
● skupinová a individuální psychoterapie
● vzdělávání mentálně postižených

Počet klientů

● Celkový počet klientů
● Z toho duševně nemocných

32
11
- mentálně postižených
19
- s jiným postižením
2
● Průměrná návštěvnost v r. 2006 13,19
- ve 4. čtvrtletí r. 2006
16,53

Významné události roku 2006
● Americký velvyslanec William J. Cabaniss navštívil 13. září Charitu Opava. Spolu se

svou manželkou si prohlédli také rehabilitační dílny. Paní Cabanissová je členkou asociace
„Diplomatic Ladies Association“, která ﬁnančně podpořila klienty tohoto zařízení.
● Několikaměsíční nácvik divadelního představení CHA CHA divadla vyústilo k prvním

vystoupením: na Rodičovském klubu RD při příležitosti oslavy Dne matek. Další veřejná
vystoupení se uskutečnila např. na farním dnu a na Sluníčkovém odpoledni.
● Účast na divadelním festivalu „Divadelní Přerov 2006“

● Akce pořádané pro klienty: pravidelné návštěvy bazénu, canisterapie, hipoterapie na

Dětském ranči v Hlučíně, výlet na Svatý Kopeček a do Rožnova pod Radhoštěm.

21

První (psychosociální) pomoc po telefonu. Její výhodou je dostupnost a anonymita.
553 616 407, 736 149 142 denně od 10 hodin dopoledne do 6 hodin ráno,
800 120 612 bezplatná linka obsluhovaná v pondělí od 19 do 21 hodin,
internetové poradenství: linka.duvery@charitaopava.cz,
vedoucí: Mgr. Ing. Hana Friedrichová.

Uživatelé služeb
Na lince důvěry (dále LD) se můžete setkat s různými typy hovorů, od testovacích (zjišťují,
co poskytujeme, nebo zda s námi chtějí mluvit) po hovory krizové intervence (lidé
volají v situaci, kdy nejsou schopni řešit problém vlastními silami). Někteří lidé žádají
informace, jiní radu, někteří se nemají komu svěřit. Nejčastějšími jsou témata vztahová,
ať už se to týká partnerských, rodinných, přátelských nebo jiných vztahů. Mnohá témata
klienti přímo nesdělí, ale v podtextu hovoru jich můžeme objevit i několik. Mohou to být
témata nemoci, problémů v práci, ztráty životního smyslu, tajemství, kterým je někdo
druhý svazuje, ubližování a další.
2535 kontaktů
1550 kontaktů

● Jak dlouhé jsou hovory na LD?

Délka hovoru se liší podle tématu a hloubky, do jaké
chce klient svou situaci probrat. Nebo také podle
jeho kreditu na mobilním telefonu… Můžeme se
setkat s hovory několikaminutovými nebo trvajícími
desítky minut.

Počet volání za celý r. 2006
Z toho bylo významných
Nejvíce lidé volali v lednu a červenci.

22

● Volají na LD více muži nebo ženy?

Linka důvěry

Více volají ženy. V roce 2006 jsme měli asi 2x více
klientek než klientů. Co se týče objemu volání, ženy
volají cca 5x více než muži.

Sekce služeb pro osoby v nouzi

Odhadovaný počet volajících
Z toho volalo vícekrát
a dlouhodobě opakovaně

700 až 800
asi 26
asi 31

● Jaký je průměrný věk volajících?

LD je anonymní služba, proto ve většině případů nedisponujeme přesným údajem o
věku klienta. Nejvíce volají lidé mezi 25. a 29.rokem a mezi 50. a 59. rokem. Nejméně
volají děti a lidé starší 60 let. Pro tyto věkové skupiny existují speciální linky, které se
věnují problémům daného období a mají obvykle bezplatné volání.

Zaměstnanci

Personální složení se průběžně mění. Středisko má pouze 2 stálé zaměstnance, dalších
16 jsou externisté pracující v některé z pomáhajících profesí, jako je sociální pracovník,
terapeut, poradce, zdravotník nebo lékař, speciální pedagog, psycholog apod.
● Myslíme rychle, ale hovoříme pomalu.
● Hovoříme s Vámi na Vaše témata; jsme často průvodci, jen zřídka rádci či poradci.

Významné události roku 2006
V polovině ledna 2006 došlo k zásadnímu omezení bezplatné linky 800 12 06 12 jen na
pondělí od 19 do 21 hodin. V ostatní čas volání padají do memoboxu, což je softwarezáznamník, kde se volající o změně dozví. Ostatní čísla byla v provozu stabilně 7 dní v
týdnu 20 hodin denně, jako již mnoho let.
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Sekce služeb pro osoby v nouzi

Neškola
Kylešovská 10, 746 01 Opava, tel. 553 764 084,
e-mail: neskola@charitaopava.cz, vedoucí: Marie Štefková.

Uživatelé služeb

Neškola je mimoškolní a předškolní klub pro děti ve věku 5-12 let. Je otevřen 4x týdně,
kapacita 8 dětí. Nabízí potomkům ze sociálně slabších rodin, především romských,
možnost lépe trávit odpolední čas. Spolupracuje s Romy, kteří mají zájem.
Cílem je dát dětem rovnou šanci při vstupu do školního systému a motivovat rodiče
pro spolupráci při přípravě dítěte na vstup do školy. Nedílnou součástí je i vedení dětí k
osvojení si vlastní kultury.
Pravidelně Neškolu navštívilo
Zapojilo se
Počet kontaktů
Příměstského tábora se zúčastnilo

5-12 dětí
16 rodin
200
20 dětí

Zaměstnanci

Středisko má jednoho stálého zaměstnance. Do činnosti klubu se zapojují dobrovolníci.

Významné události roku 2006

● V lednu a únoru v rámci zimních aktivit proběhla sáňkovačka a také školní kolo soutěže
„Dětské romské Minicarusoshow“.
● V březnu a květnu se uskutečnilo semiﬁnále a ﬁnále Minicarusoshow v ZŠ Vítkov.
● 26. – 27. června Bambiriáda (Elim Opava).
● Ve dvou turnusech se konal příměstský tábor: od 10. do

14. července a od 17. do 21. července. Děti navštívily Hradec
nad Moravicí, Raduň, Opavu a okolí.
● V červenci se začal psát projekt pod názvem Mateřské
centrum Neškola, který bude navazovat na stávající středisko.
Rozšíří své služby na všechny rodiny s malými dětmi ve věku
od 1 do 6 let.
● V září se konaly krátké výlety do okolí Opavy,
● V říjnu se jelo do Hradce nad Moravicí.
● V listopadu děti pouštěly draky .
● V prosinci proběhla tradiční mikulášká a vánoční besídka.
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Občanská poradna Opava
Kylešovská 10, 746 01 Opava, tel. 553 616 437,
e-mail: obcanskaporadna@charitaopava.cz, vedoucí: Blažena Svobodová.

Uživatelé služeb
Služby občanské poradny vyhledávají občané sociálně slabší, v mnoha případech
nezaměstnaní, osamocení, kteří nemají možnost svůj problém s někým řešit, neznají
svá práva a nemají možnost se orientovat v měnící se legislativě. Posláním střediska je
poskytovat rady, informace a pomoc všem, kteří se na ně obrátí.
Počet dotazů v r. 2006
Počet konzultací
Počet nových klientů
Z toho ti, kteří přišli opakovaně

1 158
774
675
99

Oblasti, ve kterých je poradenství poskytováno: sociální dávky, sociální pomoc,
pojištění, pracovněprávní vztahy a zaměstnanost, bydlení, rodinné a partnerské
vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada škody, ﬁnanční a rozpočtová problematika,
zdravotnictví, školství a vzdělávání, ochrana spotřebitele, základy práva ČR, občanské
soudní řízení, veřejná správa, trestní právo, ústavní právo, právní systém EU, ekologie.

Dotazy uživatelů služeb občanské poradny Opava
v jednotlivých oblastech poradenství v r. 2006

Občanské soudní
řízení: 9, 76 %

Bydlení: 18,74 %
Majetkoprávní
vztahy: 1,68 %
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Pracovně-právní
vztahy: 8, 03 %

Rodina a partnerské
vztahy: 15,37 %

Zaměstnanci

V zařízení pracuje vedoucí a 2 poradci, jeden pracovník na DPP a 2 dobrovolnice z řad
studentů Slezské univerzity. Pracují pod pravidelnou supervizí a během roku se neustále
vzdělávají. Středisko je členem Asociace občanských poraden.

Významné události roku 2006
Poradenství je poskytováno na 4 úrovních :
● informace
● rada, která nabízí alternativy řešení
● aktivní pomoc , znamená komplexní přístup
k řešení problému
● asistence, což je doprovázení, vyjednávání.

Ostatní: 19,95 %

Sociální dávky
a pomoc: 13,47 %

Občanské poradenství je charakteristické systémem
práce s uživatelem, zplnomocňováním uživatele a
komplexním přístupem k němu a jeho situaci. Je
založeno na principech bezplatnosti, diskrétnosti,
nestrannosti a nezávislosti.

Sekce služeb pro osoby v nouzi

● Prezentace střediska společně s dalšími 6 poradnami na sociálním odboru

Moravskoslezského kraje.
● Prezentace občanské poradny na Slezské univerzitě v Opavě.
● Na základě provedené
kontroly středisko v březnu
obdrželo Certiﬁkát kvality,
který stvrzuje, že Občanská
poradna Opava poskytujeme
vysoce kvalitní služby v
souladu se Standardy kvality
občanských poraden Asociace
občanských poraden.
● Zaměstnanci se zapojili do
pracovní skupiny zabývající
se domácí násilím, kterou
organizuje centrum Elim.
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Středisko vzájemné pomoci
Kylešovská 10, 746 01 Opava, tel. 553 653 776,
e-mail: svp@charitaopava.cz, vedoucí: Bc. Petra Chlubová.

Uživatelé služeb
Středisko poskytuje tyto služby:
● Sociální výpomoc
Službu vykonává sociální pracovnice. Jedná se především o sociální a krizovou
intervenci, poradenství, kvaliﬁkované rady a pomoc ve formě ﬁnančního příspěvku,
zakoupení potravin, oblečení, jízdenek ČD, potřeb denní potřeby, hledání bydlení a také
zprostředkování pomoci jinými institucemi.V roce 2006 ji kontaktovalo 62 klientů, se
kterými proběhlo 220 intervencí.
● Nouzové ubytování

Cílem služby je napomoci lidem začít znovu. Úkolem sociální pracovnice je vytvořit
zázemí a pomáhat zmírnit či překonat tíživou sociální situaci. V roce 2006 služby využilo
6 žen a 1 muž, se kterými proběhlo 59 intervencí.
● Příruční sklad hmotných darů

Hlavním cílem střediska je pomáhat všem lidem,
kteří se nacházejí v náročných životních situacích či
krizích a nejsou schopni je bez cizí pomoci odvrátit,
překonat či změnit.

V roce 2006 si pro ošacení, boty či předměty denní potřeby přišlo 36krát 31 klientů.
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V polovině roku 2006 došlo k uzavření charitního
šatníku v Opavě-Jaktaři, jeho transformaci do
příručního skladu a přizpůsobení činnosti dle zájmu
o tuto službu. Vznikl příruční sklad hmotných darů
v budově na Kylešovské 10 v Opavě.

Sekce služeb pro osoby v nouzi

Přehled pomoci poskytnuté střediskem v r. 2006
● příspěvek potřebným
● zakoupení potravin
● vydané jízdenky ČD
● poskytnuté rady a informace
● ubytovaných v nouzovém bydlení pro osoby v krizi
● vydané oblečení a další hmotné věci
● poskytnuta půjčka
● žádost o ﬁnanční pomoc

12 klientů
8 klientů
12 klientů
35 klientů
7 klientů
31 klientů
4 klientů
11 klientů

Zaměstnanci

Na středisku pracují dva lidé: vedoucí a soc. pracovník v jedné osobě s pracovním
úvazkem 0,8 a sociální asistentka na úvazek 0,4.

Významné události roku 2006

● K 1. říjnu 2006 se středisko přestěhovalo z Jaktaře na Kylešovskou 10 do prostor vedle

Občanské poradny.

● Zařízení aktivně spolupracovalo se všemi organizacemi a institucemi a úřady, které

pomáhají osobám v nepříznivé sociální situaci (Statutární město Opava, Fond ohrožených
dětí, azylový dům Samaritán, Domov pro matky s dětmi, Psychiatrická léčebna, Poradna
pro ženy a dívky, Centrum Elim, Probační a mediační služba ČR …).
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Sekce zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Chráněné dílny sv. Josefa

Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař, tel. 553 612 780/kl.139,
e-mail: chd@charitaopava.cz, vedoucí: Eva Žídková.

Uživatelé služeb

Poskytujeme řádné zaměstnání občanům se změněnou pracovní schopností, kteří
potřebují k výkonu práce průběžnou rehabilitaci, výcvik a instruktáž, včetně trpělivé
psychické podpory, pracovní a sociální asistence. Výroba v chráněných dílnách obsahuje
mnoho pracovních činností. Zdravotně znevýhodněni zaměstnanci tyto činnosti střídají,
aby se zamezilo jednostrannému fyzickému a psychickému zatížení.

Chráněné dílny sv. Josefa jsou zařazeny do Katalogu
organizací zaměstnávajících převážně zdravotně
znevýhodněné občany. Odběrem jejich výrobků
a služeb mohou ﬁrmy plnit svou povinnost dle
ustanovení Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
§81 odst. 2b, tzv. „náhradní plnění.“

Chráněná pracoviště:
● šicí dílna - ruční výroba textilních doplňků, šití na zakázku
● tkalcovská dílna – ruční výroba tkaných bytových doplňků, módních originálních
oděvů a doplňků
● keramická dílna – výroba keramických předmětů různými technikami
● výtvarná dílna – malba na hedvábí (šátky, šály, kravaty, obrázky), malba na sklo, výroba
ručního papíru, batikování
● kompletační dílna – montáže drobných kovových a jiných součástek, adjustační práce
a jiné maloseriové zakázkové práce
● stolařská dílna – ruční výroba dekorativních bytových doplňků, práce na zakázku.
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Zaměstnanci

Uživatelé služeb
Zaměstnanci bez zdravotního znevýhodnění
Celkem

39
9
48

Významné události roku 2006
● V roce 2006 se dílny zúčastnily mnoha prodejů spojených s předváděním rukodělné

práce. Velký zájem o výrobky přetrvává např. v lázních Klimkovice, kde se v průběhu
roku konala 5krát prodejní a prezentační akce. Na pražský veletrh PRAGO-MEDICA a
doprovodný program NON-HANDICAP 2006 zaměstnanci vzpomínají se smíšenými
pocity. Ocenění zručnosti pracovníků a kvality nabízeného zboží pokazila nečekaná
krádež dobře zabezpečeného auta. V červnu proběhla velmi úspěšná akce v Opavě na
Dolním náměstí ve spolupráci se MODEL Obaly a.s. I podzimní veletrh HOSPIMedica
v Brně potvrdil, že ručně vyráběné předměty zdravotně znevýhodněných zaměstnanců
Charity Opava jsou velmi žádané. Patřil mezi nejúspěšnější za poslední roky.
● Pod tlakem návrhu Zákona o sociálních službách, ve kterém chráněné dílny vypadly z
typologie sociálních služeb, se dílny připravovaly na to, že v následujícím roce budou bez
podstatných dotací. Po ekonomickém vyhodnocení jednotlivých provozů byla zrušena
tkací a stolařská dílna. Dobře fungující marketing zajistil dlouhodobé kompletační
zakázky. Byly rozšířeny pracovní prostory o další dílnu a sklady. Práce dělníků i celého
realizačního týmu byla korunována dobrým hospodářským výsledkem, který je dobrou
výchozí pozicí pro příští rok.
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Chráněná technická dílna

Zámecká 68, 747 31 Velké Hoštice, tel. 553 764 057, 553 764 066
e-mail: hostice@charitaopava.cz, vedoucí: Ing. Leon Jurášek.

Uživatelé služeb
Důvodem pro otevření tohoto typu pracoviště byla sílící potřeba vytvořit pracovní
příležitosti pro zaměstnávání lidí těžce zaměstnatelných, zejména se zdravotním
handicapem. Svým programem je dílna zaměřena na demontážní a průmyslovou činnost
v ekologické oblasti, především v oblasti předúpravy elektroodpadů.
Vytvořená pracovní místa jsou chráněná. To znamená, že v pracovním procesu je
respektován zdravotní stav zaměstnanců. Pracovní doba je čtyřhodinová.
Před nástupem do pracovního procesu absolvují měsíční vzdělávací kurz, jehož cílem je
obnovení pracovních návyků a osvojení si potřebných znalostí či dovedností. V rámci
školení probíhá vedle odborných záležitostí také kurz základů zdravovědy, aby byli v
případě potřeby schopni si vzájemně poskytnout účinnou první pomoc. Odborný růst
je zajištěn formou školení a odborných poznávacích návštěv specielních pracovišť a
zajímavostí.

Zaměstnanci

Dílna zaměstnává dlouhodobě nezaměstnané
občany a zároveň přispívá k řešení ekologického
problému likvidace speciﬁckých odpadů opavského
regionu. Na fotograﬁi je kolektiv dílny při návštěvě
Martin Bursíka.

Na středisku pracuje 27 zaměstnanců, z toho má 25 zdravotní znevýhodnění. V roce
2006 absolvovali např. poznávací exkurzi na letišti v Ostravě-Mošnově nebo kurz
obsluhy PC techniky.
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Vlastní provoz dílny je v současné době
stabilizován. Dílčím cílem je postupné rozšiřování
kapacity pracovních míst pro na trhu práce velmi
znevýhodněnou skupinu převážně starších občanů
se zdravotním handicapem.

Sekce zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Významné události roku 2006

● V průběhu celého roku probíhala mezinárodní spolupráce s partnerskými

organizacemi z Německa v čele s ISB gGmbH Berlin. Jednotlivé instituce si vzájemně
předaly zkušenosti z práce se znevýhodněnými lidmi a ekologicky zaměřenou činností.
V rámci těchto aktivit se uskutečnila stáž pracovníků chráněné dílny v Berlíně a na
březen příštího roku je připraven obdobný program pro německé partnery ve Velkých
Hošticích. Prohlubování kooperace je jedním z jednotících prvků Evropské unie.

● V roce 2006 byly podstatně rozšířeny venkovní plochy (pronájem sousedícího

pozemku od obecního úřadu) a dále rozšíření pronájmu o 2 garáže a získání zastřešené
uzamykatelné plochy (koupě stavební buňky).

● Dílna spolupracuje s 80 dodavatelskými organizacemi, 4 celonárodními kolektivními

systémy, se 3 Berlínských chráněnými dílnami a dílnou z Frankfurtu n. Mohanem.
Dále úzce spolupracuje s metodikem odpadového hospodářství nadnárodní ﬁrmy
Gansenwinkel, s místním Obecním úřadem ve Velkých Hošticích a zemědělským
družstvem a zvláště s o.s. TRIANON Český Těšín, kde je obdobná chráněná dílna.
● Odborná spolupráce zabezpečující technicko-odborný růst a oboustranný přínos

vyplývá z úzké spolupráce s Vysokou školou Báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě.
Průběžně rovněž probíhá spolupráce na úrovni odborných stáží se Střední technickou
školou v Opavě a dále s účastníky projektu Nová šance v Koblově u Ostravy.
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Sekce zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Krámek u Josífka
Kolářská 14, 746 01 Opava, tel. 553 716 600, e-mail: kramek@charitaopava.cz,
prodejní doba: pondělí - pátek 9 až 17 hodin, vedoucí: Eliška Heiderová.

Uživatelé služeb - zákazníci
V Krámku u Josífka nabízí ke koupi široký výběr výrobků zdravotně postižených
zaměstnanců Chráněných dílen sv. Josefa a Rehabilitačních dílen pro duševně nemocné
a mentálně postižené. Je to především keramika, tkané koberce, šité hračky, ubrusy,
výrobky ze dřeva, výšivky apod.
Dále se zde prodává zboží také z jiných charitních zařízení České republiky.
Prodávaný sortiment vhodně doplňuje zboží dárkového charakteru, náboženské
předměty i výborné mešní víno. V této oáze klidu, jak jej zákazníci s oblibou nabízejí,
je možné se zastavit, odpočinout si a nechat na sebe působit pohodu, vůni a klid, který
z něj vyzařuje.

V Krámku u Josífka je
možné si koupit:
● výrobky zdravotně

znevýhodněných
zaměstnanců
● dekorativní a dárkové
zboží
● obrazy a obrázky
● křestní roušky,
křestní svíce
● růžence, kříže
● mešní víno
● devocionálie
● knihy
● hřbitovní lampy
● olejové lampy,
lampové oleje, vonné
tyčinky a vonné oleje.

Zaměstnanci
Na středisku jsou
zaměstnaní 2 lidé,
jeden se zdravotním
znevýhodněním.

Významné události roku 2006
● V únoru byl sklad vybaven novým regálovým systémem.
● Celoročně je velmi dobrá spolupráce s Charitou Znojmo – SANSIMON.
● Na středisku během celého roku praktikovali klienti projektu PRAPOZA (Praxe-
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Podpora-Zaměstnávání).
● 14. června se uskutečnila ochutnávka mešních vín pro kněze opavského děkanátu.
● V červnu byly dvě velké prodejní akce: na Dolním náměstí v Opavě ve spolupráci
s Model obaly a.s. a v Kravařích na již tradiční akci rozhodčích Pomozte postiženým
dětem, jejíž výtěžek je věnován klientům stacionáře Mraveneček.
● V říjnu se výrobky prodávaly na slavnosti 10 let posvěcení kostela v Hněvošicích.
● 24. listopadu proběhla mikulášská prodejní akce pro děti v Chlebičově.
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Wellness, masérské a relaxační centrum
Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař, tel. 553 611 322,
e-mail: wellness@charitaopava.cz, vedoucí: Pavel Veverka.

Uživatelé služeb
Wellness centrum je jedno z chráněných pracovišť Charity Opava a nabízí možnost
vyvážit masáží a koupelí účinky negativních vlivů způsobených návalem práce či napětím
v soukromém životě. Pro většinu z nás se ztuhlost kloubů a bolest ve svalech staly běžnou
záležitostí, na kterou jsme si zvykli. Všem, kteří chtějí tuto bolest, ztuhlost či napětí
odstranit, nabízejí nevidomí a slabozrací maséři s odbornou kvaliﬁkací zdravotnických
pracovníků svou pomoc.
Na speciálně upravených chráněných pracovištích byly v r. 2006 provozovány tyto
rehabilitačně-regenerační procedury:
● klasické masáže
● sportovní masáže
● mauální lymfatické masáže
● perličkové koupele
● hydromasážní koupele
● aromamasáž.

„Jsem těhotná, ještě 2 měsíce budu nosit velké bříško,
ze kterého bolí záda, ale po vašich úžasných masážích
je den vždy plný sluníčka a bezbolestného pohybu.
Chodím 2x týdně... S pozdravem a díky Linda +
mimi.“ (Z Knihy přání a stížností).

Sekce zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce

Za rok 2006 bylo provedeno celkem 10104 výkonů, tj. masáží a koupelí. Tržba za
provedené služby činila 660 tisíc Kč (blíže viz ekonomické ukazatele organizace).

Masáže a koupele:
● uvolní stres a napětí
● poskytují možnost utišovat a odstraňovat bolest
● umožní zapomenout na starosti
● udržují a zlepšují fyzickou a psychickou kondici
● vyvažují negativní vlivy prostředí
● přispívají k zotavení člověka.

Zaměstnanci
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Z 8 pracovníků střediska je 7 se zdravotním znevýhodněním, převážně nevidomých či
těžce zrakově postižených občanů s odbornou kvaliﬁkací. Jejich zrakový handicap jim
umožňuje citlivě rozpoznat problémová místa. V lednu 2006 ukončil V. Bejček úspěšným
absolvováním závěrečné zkoušky kurz manuální lymfatické masáže, který proběhl v
Soukromém vzdělávacím zařízení S. Flandery v Praze. V. Kukolová začala v září 2006
navštěvovat dlouhodobý výcvik v pražském Institutu aromaterapie.

Významné události roku 2006
K 30. 9. 2006 bylo uzavřeno detašované pracoviště Střediska masážních služeb na
Kylešovské ul. Toto pracoviště bylo přesunuto do nově otevřených prostor v Jaktaři.
Kolaudace nových prostor proběhla v říjnu 2006. Kromě třetí masérny zde byla umístěna
multifunkční sauna Vario (parní, suchá, aroma a solná) s kapacitou 4 osoby, dále pak
pracoviště recepce a kancelář se zázemím pro pracovníky střediska. Zároveň byla
uvedena do nabídky služeb nová procedura – aromamasáž. Jedná se o výsostně relaxační
masáž účinně uvolňující svalovou a psychickou tenzi organismu. Od listopadu 2006
začalo středisko fungovat pod novým názvem Wellness, masérské a relaxační centrum.
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Projeky spolufinancované Evropskou unií

Projekt PRAPOZA, vedoucí Mgr. Iva Burianová, tel. 553 612 780/kl. 130.

Charita Opava umožnila praxi v administrativě,
obchodnictví, pečovatelství, ve školící dílně v rámci
Chráněných dílen sv. Josefa a také v ekonomice.
Vzdělávací program obsahuje pacovně-právní
minimum, komunikační dovednosti, výuku práce
na osobním počítači atd.

Projekt PRAPOZA (PRAxe – POdpora
– ZAměstnání), který je spoluﬁnancován
Evropským
sociálním
fondem
a
státním rozpočtem ČR, pomáhá lidem
znevýhodněným na trhu práce. Jsou to zejména zdravotně znevýhodnění či postižení,
ženy s malými dětmi, případně osoby s nízkým vzděláním a osoby starší 50 let, kteří jsou
evidovaní na úřadu práce. Dále to mohou být lidé, jichž pracovní místo či návrat na něj
je ohroženo, jako je tomu např. u žen na mateřské dovolené.
Cílem projektu je napomoci nezaměstnaným různými aktivitami zvýšit jejich
dovednosti a znalosti tak, aby měli větší šanci pracovní místo nalézt. Každý účastník
tříměsíčního kurzu absolvuje v týdnu čtyři dny praxe a jeden den školení. Ve spolupráci
s Úřadem práce v Opavě se zjistí, o jakou práci mají lidé zájem a podle toho jim opavská
charita umožní praxi. Všichni mají svého průvodce, tzv. klíčového pracovníka, z řad
kvaliﬁkovaných sociálních pracovníků Charity Opava a zprostředkovatele práce, který
jim radí a pomáhá hledat zaměstnání. Po skončení cyklu obdrží praktikanti osvědčení
pro zaměstnavatele s hodnocením.
PRAPOZA byla zahájena na začátku října roku 2005. V roce 2006 proběhly tři běhy
projektových aktivit, kterých se zúčastnilo 29 praktikantů. Dvaceti z nich se podařilo
nalézt pracovní uplatnění, ať již v chráněném zaměstnání či na otevřeném trhu práce.
Poslední činnosti jsou plánované na září 2007.
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Nový systém bydlení, práce a podpory
pro lidi se zrakovým postižením
a lidi duševně nemocné
Vedoucí Ing. Tomáš Schaﬀartzik, tel. 553 612 780/kl. 132.

Smyslem projektu je uvést do praxe nový komplex služeb pro lidi se zrakovým postižením
a lidi duševně nemocné a tím jim pomoci začlenit se do společnosti. K tomu potřebují
přiměřenou podporu, adekvátní bydlení a možnost vhodného zaměstnání.
Cílem chráněného bydlení je naučit hendikepované lidi co největší samostatnosti.
K tomu by měly sloužit 3 postupné kroky: denní služba a pohotovost v bytech objektu
ve Vlaštovičkách, částečná samostatnost u bydlících v charitních domech v Opavě na
Komenského ulici a U Trojice a podpora pro klienty bydlící ve vlastních bytech.
Smysluplná práce, osobní uplatnění i schopnost si na sebe vydělat - to vše přináší určitý
stupeň svobody a je důvodem otevření Chráněné dílny ve Vlaštovičkách.
Další podporou hendikepovaným může být znalost práce s počítačem, osobní pohovory,
motivační aktivity, terapie, pomoc zorientovat se v možnostech bydlení a práce, doprovod
na úřady, k lékaři, za kulturou, podniknout výlet či sportovat. Vždy dle individuálních
potřeb jednotlivce. Pro uživatele služeb bydlících samostatně ji zajistí nově vzniklý tým
terénních pracovníků. Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií, Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR a Moravskoslezským krajem.
39

Charita Opava

Dobrovolní spolupracovníci

Knihovna křesťanské literatury

Dobrovolníkem Charity Opava se může stát každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém
volném čase a bez nároků na ﬁnanční odměnu projeví zájem vykonávat dobrovolnou
službu ve prospěch jiných lidí.

Farní úřad při kostele sv. Ducha, Klášter minoritů, Masarykova 39, 746 01 Opava
(v přízemí na konci chodby vpravo).

NÁZEV STŘEDISKA, AKTIVITY
Ředitelství (FR, PR, tech. úsek, metod. činnost)

ODPRACOVANÉ HODINY
473

CHOPS

16

Chráněné a podporované bydlení

147

Chráněná technická dílna

1111

Chráněné dílny sv. Josefa

423

Denní stacionář pro seniory

320

Křesťanská knihovna

383

Krámek u Josífka

2,5

Linka důvěry
Mraveneček, denní stacionář pro děti

8
37

Občanská poradna

188

Rehabilitační dílny

581

Středisko vzájemné pomoci

0

Dům pro zrakově postižené

832

Tříkrálová sbírka

0
5976

Sbírka „Akce cihla“ pro rehabilitační dílny

74

Sbírková akce „TESCO“ pro Mraveneček

374

Ostatní (sbírky, obvazy pro malomocné…)

314

HODIN CELKEM

NÁZEV AKTIVITY

12 479

POČET DOBROVOLNÍKŮ

Třikřálová sbírka

996

Sbírková akce „TESCO“ pro Mraveneček

104

Pomoc na střediscích

143

DOBROVOLNÍKŮ CELKEM

1243
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Cílem aktivity je zpřístupnit kvalitní duchovní a náboženskou literaturu i těm, kteří si
nemohou kupovat drahé knihy.
Veškerou činnosti v knihovně, tj. půjčování knih, údržbu, úklid, sledování novinek atd.,
zajištují dobrovolníci.

1219

Neškola, romský klub

Středisko masážních služeb

Doba půjčování knih:
Ve středu od 16 do 18 hodin.
V neděli od 8 do 11 hodin.
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Charita Opava

Finanční hospodaření
Provoz Charity Opava je ﬁnancován z dotací ze státního rozpočtu (např. MPSV),
územních samosprávních celků a obcí (např. MSK, Statutární město Opava,), úřadů
práce, z darů nadací, fyzických a právnických osob a z tržeb za vlastní výkony.
Účetnictví Charity Opava se řídí obecně platnými zásadami zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví, vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními
standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
V roce 2006 jsme z Ministerstva práce a sociálních věcí a z Moravskoslezského kraje
získali provozní dotace zhruba ve stejné výši jako v roce minulém. Moravskoslezský
kraj nám navíc schválil tři účelové dotace v celkové částce 704 tisíc korun, které nám
umožnily pokračovat v činnostech započatých v minulých letech.
Spolupráce se Statutárním městem Opava (SMO) je ve srovnání s rokem 2005
mnohem aktivnější. SMO podpořilo provoz všech našich projektů částkou 1,9 milionu
korun. Z toho nejvyšší část 600 tisíc korun byla určena na provoz Stacionáře pro
děti s kombinovanými vadami Mraveneček. Navíc částkou 782 tisíc korun podpořil
poskytované výkony pečovatelské služby.

byl hrazen z vlastních zdrojů. Dále v dílně sv. Josefa bylo vybudováno ústřední topení a
vodoinstalace za celkem 108 tisíc korun, z čehož 74 tisíc přispěl ÚP Opava.
Další investicí bylo rozšíření Wellness centra v Jaktaři, kdy se na spoluﬁnancování
podílel ÚP Opava částkou 100 tisíc korun z celkové částky 236 tisíc korun.
Velkou investicí bylo i vybudování nové čističky odpadních vod v Domu pro zrakově
postižené ve Vlaštovičkách a to v částce téměř 600 tisíc korun. Tuto investici částkou 400
tisíc korun významně podpořilo SMO a částkou 150 tisíc korun Nadace Život 90.
A nakonec pořízení kontejneru v hodnotě 139 tisíc korun pro technickou dílnu ve
Velkých Hošticích opět s příspěvkem ÚP Opava v plné výši.
Na konci roku 2006 Charita Opava zaměstnávala 191 občanů. Na začátku a v průběhu
roku 2006 se zvýšily minimální mzdové tarify, které znamenaly nárůst mzdových
nákladů o cca 2 miliony korun. Tyto náklady byly kryty z vlastních zdrojů.
Účetní závěrka Charity Opava byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrady dne 04.
května 2007. Audit provedl Ing. Jaromír Klásek, člen Komory auditorů České republiky,
osvědčení auditora č. 720 z 9. října 1991. Zpráva o auditu je k dispozici na ředitelství
Charity Opava.

Velmi dobrá spolupráce je s ÚP Opava, který je jedním z našich největších přispěvatelů.
Jeho podpora určena pro chráněné dílny vzrostla oproti minulému roku cca o 2 miliony
korun. To nám umožnilo nejen udržet a zkvalitnit provoz, ale i vytvořit 10 nových
pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením.
Příspěvky nadací, sbírky, dary fyzických a právnických osob se pohybovaly přibližně
na stejné úrovni jako v roce 2005. Část naší činnosti byla ﬁnancována z projektu
ESF(Evropský sociální fond) s rozpočtem pro rok 2006 cca 3 miliony korun.
Vlastní zdroje ﬁnancování - tržby za poskytnuté služby a prodej vlastních i cizích
výrobků se zvýšily až o 2,3 milionu korun, které umožnily realizovat již dlouho plánované
investice. Pozitivní je zejména trend tržeb, který roste nepřetržitě již 6 let.
První velkou investicí bylo vybudování sociálního zázemí Chráněné dílny sv. Josefa.
Celkový rozpočet investice byl 1,985 milionu korun. Jeho krytí bylo zajištěno dotací ve
výši 1,028 milionu Kč z MPSV, Tříkrálovou sbírkou ve výši cca 652 tisíc korun a zbytek
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Náklady a výnosy v Kč podle závěrky roku 2006

Rozvaha k 31.12. 2006 v Kč

Náklady na provoz

Aktiva

Spotřebované nákupy

5 366 670

Dlouhodobý majetek

Služby

4 889 310

Krátkodobý majetek :

Osobní náklady (53% zaměstnanců se zdravotním
postižením)
Jiné provozní náklady (příspěvky soc. slabým, odvoz
humanitární pomoci apod.)
Odpisy, prodaný materiál
Celkem náklady

27 190 570
84 6230
2 565 480
40 858 260

43 103 530

- zásoby

769 660

- pohledávky celkem

890 440

- krátkodobý ﬁnanční majetek
Časové rozlišení
Aktiva celkem

6 172 070
0
50 935 700

Pasiva
Vlastní zdroje:

Výnosy na provoz
Tržby za výrobky, služby, zboží

11 475 830

Ostatní výnosy (úroky, poj. plnění, pronájem, reklama)

1 615 950

Přijaté dary

5 278 210

EU fondy

2 593 715

Provozní dotace

19 273 593

Celkem výnosy

40 237 298

Základní jmění
Fondy
Hospodářský výsledek
Vlastní zdroje celkem
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- 620 962

0
- 620 962
47 888 248

Cizí zdroje:
Dlouhodobé závazky

34 650

Závazky z obchodního styku

84 200

Závazky k zaměstnancům, institucím

2 207 190

Cizí zdroje celkem

2 326 040

Účty časového rozlišení
Hospodářský výsledek

48 509 210

Pasiva celkem

721 410
50 935 700
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Provozní náklady jednotlivých středisek Charity Opava
v roce 2006 a jejich zdroje krytí

Název střediska

Náklady

Příspěvek
MPSV

Příspěvek
MSK

Příspěvek
města Opavy

Charitní ošetřovatelskopečovatelská služba

6 132 113

620 000

Rehabilitační dílny

1 624 270

656 000

Klub sv. Anežky - denní
stacionář pro seniory

1 850 188

786 800

Dům sv. C+M pro zrakově
postižené ve Vlaštovičkách

4 967 416

Chráněné a podporované
bydlení pro duševně
nemocné

1 482 645

597 000

208 861

Stacionář pro děti s
kombinovanými vadami
Mraveneček

2 402 795

1 247 000

600 000

Chráněné dílny sv. Josefa

8 815 039

1 533 000

Chráněná technická dílna
Velké Hoštice

4 175 328

477 000

Linka důvěry

1 130 348

722 000

Středisko vzájemné pomoci

746 277

Občanská poradna

947 899

Neškola

482 491

Dary
Ostatní
Příspěvek určené
provozní
ÚP
na službu výnosy
99 764

3 800 901

300 829

39 997

154 554

132 262

167 621

200 599

306 855

244 136

57 105

246 864

1 842 359

208 873 2 423 168

29 645

784 873

4 941 059

342 456

106 527

67 730

146 079

1 468 653

229 848

6 500

89 696

3 892 933

165 403

300 292

2 900 771

8 792 399

1 058 865

58 017

422 693

2 155 796

4 172 371

257 266

40 000

54 600

9 220

30 215

1 113 301

423 900

93 475

50 000

113 283

48 148

9 204

738 010

575 100

159 425

17 494

110 774

75 059

6 000

943 852

79 676

109 645

133 315

1 099

120 600

12 480

1 494 500

153 100

50 170

Krámek u Josífka

1 583 432

333 591

76 412

291 049

15 569

205 120

1 477 650

1 033 512

Celkem
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40 858 259

Celkem
výnosy

888 810

2 749 319

Ředitelství Charity Opava

Evropské
fondy
Nadace

588 233

PRAPOZA
Vedlejší činnost

Tržby za
služby
a prodej

3 368 600

5 916 800

1 900 131

108 269

8 088 193 4 911 304

72 283

5 997 708
150 000

216 904

1 601 263

2 389 948

476 835
2 471 930
1 137 810

2 655 180
1 547 813
220 689

121 785

1 335 849

1 615 812 11 475 830 2 593 715

366 904 40 237 289
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Poděkování
Děkujeme všem příznivcům Charity Opava, se kterými spolupracujeme již několik let
i těm, kteří organizaci letos podpořili poprvé. Bez Věší důvěry, štědrosti a pomoci by
naše činnost nebyla možná. Každého příspěvku si nesmírně vážíme. I sebemenší dar má
velikou hodnotu.
Je nám ctí Vám na tomto místě jménem uživatelů služeb jmenovitě poděkovat. Děkujeme
i těm, kteří si přáli zůstat v anonymitě a jejichž jméno zde není uvedeno.

Zvláštní poděkování bychom rádi vyjádřili:
● Diplomatic Ladies Association – za podporu provoze Rehabilitačních dílen pro

duševně nemocné a mentálně postižené
● Firmě GEOS Opava - Ing. Ivo Čevora - za dlouhodobou podporu Charity Opava
● Ministerstvu práce a sociálních věcí – za dlouhodobou podporu
● Ivo Mludkovi a Martinu Feikusovi – za novou tvář prezentací Charity Opava
● MODEL Obaly, a.s. - za spolupráci při benediční akci na Dolním náměstí v Opavě
● Moravskoslezskému kraji – za dlouhodobou podporu
● Moravskoslezským cukrovarům, a.s. – za dlouhodobou přízeň a důvěru
● NROS Pomozte dětem - za ﬁnancování nákupu rehabilitačních pomůcek pro těžce
postižené děti v denním stacionáři Mraveneček a úhradu části nákladů na provoz
● OpavaNetu, a.s. – za kvalitní připojení k internetu
● Rozhodčím Okresního fotbalového svazu Opava - za organizování již tradiční
beneﬁční akce Pomozte postiženým dětem, jejíž výtěžek významně podporuje provoz
denního stacionáře Mraveneček
● Slezskému divadlu Opava – za každoroční pořádání beneﬁčního koncertu Růže pro Vás
● Statutárnímu městu Opava – za dlouhodobou podporu a živou spolupráci
● Tříkrálovým koledníkům – za jejich obětavost při každoroční Tříkrálové sbírce
● Úřadu práce v Opavě – za dlouhodobou podporu a vstřícnost
● Občanskému sdružení „Život 90“ - za dlouhodobou podporu Domu sv. Cyrila a
Metoděje ve Vlaštovičkách

V roce 2006 Charitu Opava podpořili:
Veronika Adamcová
Daniel Adametz
MUDr. Pavla Adéeová
MUDr. Pavel Amcha
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MUDr. Slavoj Antoš
MUDr. Ctibor Arnold
Marie Babáková
MUDr. Lenka Bačová

Věra Bainarová
Antonín Balhar
Karel Balík
Františka Balounová
Eva Baranová
Františka Barošová
Mgr. Eva Bazgerová
MUDr. Stanislava Bednářová
Ing. Boris Beinhauer
MUDr. Petr Benda
MUDr. Eva Bendíková
MVDr. Jiří Beneš
MUDr. Jana Benešová
MUDr. Jana Benešová
MUDr. Pavla Benešová
Marie Bennková
MUDr. Danuše Beránková
MUDr. Dagmar Bílková
MUDr. Šárka Bílková
MUDr. Alena Bínová
MUDr. Daniela Bittnerová
MUDr. Jiří Bizoň
MUDr. Jiří Blaha
JUDr. Vítězslav Blahut
MUDr. Petr Bohanes
MUDr. Alena Bohumínská
Josef Bolacký
Jaroslav Bouda
MUDr. Petr Bouchal
Vladimíra Bradáčová
MUDr. Eva Broukalová
MVDr. Petr Brzobohatý
MUDr. Dagmar Březinová
Dana Březinová
MVDr. Miloš Břínek
MUDr. Marcel Buchta
MUDr. Jarmila Buchtová
Václav Burda

JUDr. Vlastimil Bureš
Mgr. Iva Burianová
Marie Burianová
Františka Burošová
MUDr. Igor Bychler
MUDr. Jiřina Cabalová
Renáta Ciatti
Rodina Adolfa Cichého
MUDr. Oldřich Cinek
MUDr. Jiří Coufal
Cvičkovi
Iveta Czerná
MUDr. Dana Čandra
MUDr. Alena Čerešňáková
MUDr. Marie Čermáková
Marie Černá
PhDr. Lenka Černikovská
MUDr. Milan Černý
Ing. Miroslav Černý
Ing. Albert Červeň
Ludmila Červenková
Anna Čiháková
MUDr. Marcela Čiháková
MUDr. Miloš Dědek
MUDr. Alena Dejlová
MUDr. Josef Devát
Gerhard Diehel
Vladimír Dlouhý
Karel Dobruský
Bedřich Dolák
Ing. Svatoslava Dolanská
MUDr. Milada Donociková
MUDr. Libuše Dorňáková
MUDr. Alena Dostalová
Jana Dostálová
MUDr. Zdeňka Drápalová
MUDr. Jitka Drdáková
MUDr. David Dresler
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Tomáš Drkula
Eva Dubová
Alena Durčáková
MUDr. Ilona Duřtová
MUDr. Anna Dusová
Oldřich Dušek
Olga Dvoroková
MUDr. František Dvořáček
Robert Dvořák
MUDr. Dagmar Dvořáková
MUDr. Elena Dvořáková
MUDr. Sylva Dvořáková
Mgr. Viktoria Dvořáková
MUDr. Miroslav Eisenreich
RNDr. Anna Ekslerová
Miroslav Elbl
Paní Erbaková
Jarmila Erbaková
MUDr. Ivana Exlerová
MUDr. Jiří Fait
MUDr. Milan Falta
Marie a Milan Farni
JUDr. Milan Feda
Zdeněk Fiala
Jana Fialová
MUDr. Jitka Fiklíková
MUDr. František Filípek
MUDr. Eliška Filipiová
MUDr. Helena Fišarová
MUDr. Eva Fišnarová
MUDr. Jaroslav Flašar
Rodina Flejberkova
MUDr. Eva Floková
Jindřiška Foltýnová
MUDr. Milan Frič
Ing. Mgr. Hana Friedrichová
Danuše Frončková
Patrik Frýba
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Ing. Petr Frýdl
MVDr. Pavel Gabriel
Petr Gebauer
Mgr. Ing. Štěpánka Gecová
Libuše Gelnarová
Ing. Jan Gilík
Šárka Glabazňová
Františka Glogarová
Josef Graca
Věra Gracová
Magdaléna Grimová
MUDr. Jiřina Grossová
MUDr. Václav Gruber
MUDr. Alena Gruberová
Annemarie Grygarčíková
Jana a Miroslav Grygarčíkovi
Milan Guziur
Ing. Jan Hablawetz
Jiří Hadamčík
MUDr. Elfrída Hahnová
MUDr. Františka Hahnová
MUDr. Marie Hájíčková
MUDr. Jitka Hájková
MUDr. Rosemarie Hájovská
MUDr. Ing. Tomáš Halabala
Monika Halabalová
Doc. MUDr. Jana Hamanová
MUDr. Ladislava Hamouzová
Marie Hanáčková
Jan Hanuš
MUDr. Blanka Hanušová
Václav Hanzelka
Helena Harasimová
MUDr. Emília Hartmannová
Jarmila Hastíková
MUDr. Tomáš Havel
Iveta Heimová
MUDr. Jaroslava Hejnová

Ing. Jiří Hemerka
MUDr. Václav Heřman
JUDr. Jaroslava Heřmanová
MUDr. Marie Heřmanová
MUDr. Alena Hlavinková
MUDr. Anna Hlisnikowska
Daniel Hoﬀmann
Alena Holubová
MUDr. Marta Honková
MUDr. Toman Horáček
Ing. Lada Horná
Jaroslav Horský
MUDr. Jan Hospodář
MUDr. Irena Hošková
Jaroslav Hovorka
MUDr. Jan Hrabovský
Ervín Hrbáč
Ludmila Hrbáčová
Petra Hrbáčová
MUDr. Anna Hrubá
MVDr. Michal Hrubec
Jiřina Hrušková
Ludmila Hrušťáková
MUDr. Milada Hurtíková
Miroslav Hutař
MVDr. Vladimír Hykel
Norbert Chalupa
Eliška Chleviščanová
Josef Chluba
MUDr. Marie Chmelová
Helena Chovancová
MUDr. Jiří Chvojka
MUDr. Jan Jabůrek
MUDr. Aranka Jakešová
MUDr. Josef Jakubík
MUDr. Vlasta Jakubíková
MUDr. Petr Jandl
Lenka Jankovská

Emilie Janků
Maria Janotová
MUDr. Pavel Jaňour
MUDr. Jarmila Janovská
Ing. arch. Petr Jaroš
Alžběta Jarošová
Eliška Jarošová
MUDr. Věra Jedličková
MUDr. Helena Jemelková
JUDr. Vladimír Ježek
Dana Ježová
MUDr. Jana Jilečková
MVDr. António João
Jan Josefus
MUDr. Věra Judová
MUDr. Jana Junková
MUDr. Petr Jurka
Štěpánka Jurkovičová
Alena Kačabová
Marta Kaděrová
Marie Kadlecová
Vlasta Kadulová
Ing. Jiří Kalivoda
MUDr. Elena Kamrádková
MUDr. Milan Karlíček
MUDr. Milan Karpianus
Ing. Jan Kasal
Vladimír Kašík
Miroslava Kašíková
Marie Kašná
MUDr. Anna Kašpárková
Jarmila Kaštovská
MUDr. Jana Kepková
Helena Kimplová
Ludmila Kindlová
Mgr. Simona Kiselová
MUDr. Michal Klácel
Milana Klácelová
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Jana Klapetková
Ludmila Klapuchová
Ing. Jan Klásek
Jaroslava Klejchová
Miroslav Klimeš
Emilie Kmečová
MUDr. Bronislava Kocourková
Ing. Augusta Kocurková
MVDr. Miloš Kočár
MUDr. Bohumila Kočicová
MUDr. Ludmila Kokešová
Ladislava Kolafová
Stanislav Konečný
Marie Konieczná
MUDr. Jaromír Kopecký
Marie Kopřivová
Anna a Karel Kosterovi
MUDr. Jiří Kostka
Rudolf Kostřiba
MUDr. Marie Košťálová
MUDr. Jan Kotásek
MUDr. Jarmila Kotasová
Zdeňka Koudelková
MUDr. Antonín Koukal
MUDr. Lenka Kozlerová
MUDr. Václava Kozohorská
MUDr. Marie Kožnarová
Olga Králová
Pavel Kramný
Ilona Krátká
Libuše Krejcárková
MUDr. Petr Krejčí
Elfrída Kremerová
Jindřiška Kremserová
Jiřina Kremserová
Petra Kretková
Bc. Pavel Krňák
Anna Kručínská
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MUDr. Alena Krupičková
MVDr. František Krys
Josef Krystýn
MUDr. Eliška Křivská
MUDr. Ladislav Křoustek
Miroslav Kuba
MUDr. Irena Kubelková
MUDr. Radomíra Kubelková
JUDr. František Kubín
MUDr. Zdeněk Kuča
Petra Kudelová
MUDr. Marie Kulhavá
MUDr. Milena Kümmelová
MUDr. Jan Kundrát
MUDr. Helena Kurašová
MUDr. Antonín Kutálek
MUDr. Taťána Kuzníková
MUDr. Hana Kvardová
Ing. Vratislav Květ
Ing. Milada Květová
MUDr. Vladimír Ladman
Karel Lavický
Stanislava Lebedová
Alžběta Ledvoňová
Vladislava Legerská
MUDr. Jaromír Lejčko
MUDr. Hana Lemanová
MUDr. Jitka Lerchová
Ing. Bedřich Lešenar
Zdeňka Leznová
Marie Lhotská
Božena Lichovníková
Zdeňka Lišková
JUDr. Marie Ludvová
MUDr. Marta Lukešová
Marie Luksová
MUDr. Lenka Luňáčková
Irena Macurová

MUDr. Marta Mádrová
MUDr. Helena Macháčková
MUDr. Daniela Machalová
Milan Machovský
MUDr. Anna Malinovská
MUDr. Marie Málková
Ing. Zdeněk Malý
MUDr. Jiří Marek
MUDr. Markéta Maršálková
DJ Milan Martínek
MUDr. Petr Martínek
MUDr. Jiřina Martínková
MUDr. Bohuslava Matějčková
Hana Matějíčková
Růžena Matuščíková
MUDr. Jitka Matyášová
Mgr. Ludmila Matysová
MUDr. Igor Mazoch
JUDr. Richard Mencner
Milena Menšíková
Alice Mertová
MUDr. Milan Míček
MUDr. Marta Michalová
MUDr. Zdeňka Michnová
Jitka Miklasová
MUDr. Jitka Mikšovicová
Mgr. Stanislav Mikula
MUDr. Šárka Mikulová
MUDr. Alena Minaříková
Pan Miřátský
MUDr. Michaela Mláděnková
MUDr. Jana Mlčochová
Ing. Alois Mňačko
Mgr. Jana Montágová
Miluška Moreová
MUDr. Blanka Moulisová
Miroslav Mucha
MUDr. Pavel Mucha

MUDr. Zdena Müllerová
MUDr. Mirek Musil
Bohuslava Myšková
MVDr. Jan Navrátil
MUDr. Helena Nedbálková
MUDr. Karel Němeček
MVDr. Vojmir Němeček
MUDr. Bohdana Nesvačilová
Mgr. Šárka Niemczyková
Anna Nováková
MUDr. Hana Nováková
Ludmila Novotná
MUDr. Jaroslav Novotný
MUDr. Miroslav Nožička
MUDr. Danuše Nytrová
MUDr. Pavel Ochonský
Antonín Oliva
MUDr. Květa Onderková
Ludmila Onderková
Helena Ondráčková
MUDr. Josef Oupický
Alena Palaščáková
MUDr. Jana Paletová
MUDr. Eva Pangerlová
Marie Pastrňáková
MVDr. Peter Pavčík
MUDr. Milena Pavelková
Anna Pavlasová
MUDr. Michaela Pavlíčková
MUDr. Marie Pavlíková
MUDr. Karel Pazdera
Alena Pechníková
Jana Pekárková
MUDr. Václav Pelíšek
MUDr. Dagmar Pěničková
M. Pernerová
MUDr. Zdenka Peřinková
Dana Pešatová
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MUDr. Marie Peterková
Adéla Petrášová
Tomáš Pchálek
Jiří Pika
MUDr. Milada Piková
Jiří Piskáček
MUDr. Jozefa Piskořová
Marie Pítrová
MUDr. Naděžda Plevková
Marie Plodzieňová
Jan Pohaněl
MUDr. Krista Pokludová
Bedřich Polák
Marie Polášková
MUDr. Vladislava Porvisová
Eva Pospěchová
MVDr. Jaroslav Pour
MUDr. Helena Prasková
Prokschovi
Josef Prusek
Zdeňka Prusková
MUDr. Marie Převrátilová
Václava Příplatová
MUDr. Eva Ptačovská
Vladimír Ptaszek
MUDr. Olga Pucová
Jana Raidová
RNDr. Olga Rampáčková
MUDr. Anna Redrová
Jana Reichenbachová
MUDr. Irena Remešová
Svatava Rojková
MUDr. Helena Rosická
Ing. Luděk Rubáš
MUDr. Renáta Růžková
Ing. Andrea Rycová
MUDr. Jana Rygrová
Andrea Rychlá
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Jarmila Rychlá
Jiří Rychta
Pavel Rychta
MUDr. Vítězslav Řeha
Anna Řezaninová
MUDr. František Římák
Mgr. Josef Salajka
Ing. Petr Salomon
Ing. Dana Salomonová
Satkovi
MUDr. Zdenka Seidlová
Květa Seltenteichová
MUDr. Helena Seyčková
Ing. Tomáš Schaﬀartzik
Ing. Libor Schenk
Stanislav Schindler
Marie Schleisová
MUDr. Michal Schmalz
Marie Scholzová
MUDr. Eva Schreiberová
Vladislava Schreiberová
MUDr. Marie Sílová
Jaroslav Skařupa
Marie Sklenářová
Marie Skočiková
Hana Slavětínská
MUDr. Bořek Slezáček
Ing. Josef Sliwka
Ing. Dagmar Sližová
MUDr. Marie Smereková
MUDr. Dalibor Smetáček
Kateřina Smolková
MUDr. Irena Smýkalová
Pavel Sobarňa
MUDr. Jindřich Sobotka
Niki Sommerová
Ludmila Sovadinová
Jindra Spáčilová

Anna Srncová
Hana Staňková
Ing. Daniela Steinová
MUDr. Eva Steklá
MUDr. Šárka Steňková
Marie Stloukalová
Marie Stoczková
Hana Stoklasová
MUDr. Květa Strnadová
MVDr. Marek Svoboda
MUDr. Alena Svobodová
MUDr. Hana Svobodová
MUDr. Marie Svobodová
MUDr. Eva Šajnarová
Petra Šalmanová
Marie Šebestová
JUDr. Hana Šedivá
MUDr. Anna Šedová
MVDr. Dagmar Šenková
MUDr. Milan Šenšel
MUDr. Zdeňka Šidlová
Milan Šimečka
Zdeněk Šimíček
MUDr. Ludmila Šímová
MUDr. Eva Šindlerová
Paní Škarabelová
Pavla Škarková
RNDr. Pavel Škopík
Ondřej Škrabal
Rodina Škubalova
MUDr. Kateřina Škulavíková
MUDr. František Šlíma
Ludmila Šnajdrová
MUDr. Marie Špániková
MUDr. Zdeněk Špimr
MUDr. Ivan Štefánek
MUDr. Jana Štěrbová
Josef Štoppl

MUDr. Luděk Šubert
Olga Šubrtová
JUDr. Darina Šustková
Brigita Švančarová
MUDr. Jaroslav Švec
MUDr. Anna Švehlíková
MUDr. Hana Tašnerová
Tauchmanovi
MVDr. Ladislav Tesařík
MUDr. Blanka Tesařová
MVDr. Blanka Tešnarová
Mgr. Marie Tichá
Ing. Olga Tichá
Gerlinde Timčáková
MUDr. Alena Tomisová
Marie Tomková
Jiří Totka
Libuše Trávníčková
Hana Trčková
Cecílie Trojanová
Arnošt Trunčík
Lada Truparová
MUDr. Eva Učenová
Cecílie Urbancová
Doc. PhDr. Jiří Urbanec
Ivana Vaculová
Klára Vachulová
MVDr. Jan Vajc
Miroslav Vala
MUDr. Richard Válek
MUDr. Jiří Valenta
MUDr. Dana Valentová
MUDr. Eva Valentová
Ludmila Valentová
MUDr. Marie Valentová
MUDr. Petr Valeš
PaedDr. Zdenka Valešová
František Valík
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František Vaněk
Jan Vaněk
Marie Vaňková
JUDr. Miloš Vašenda
MUDr. Irena Vašíčková
MUDr. Eva Vašíková
MUDr. Zdeněk Vaverka
MUDr. Pavel Vavrečka
MUDr. Jaroslav Vedral
Ing. Karel Vehovský
Erich Veigl
MUDr. Jaromír Veith
MUDr. Věra Vendlerová
MUDr. Ivana Veselíková
Cecílie Víchová
Helena Víchová
MUDr. Pavel Vlček
Ludmila Vlčková
Drahomíra Vltavská
Jan Vojkůvka
MUDr. Zdeňka Vojtková
MUDr. Ladislav Vokál
MUDr. Milena Volencová
Eva Volná
Jarmila Volná
MUDr. Jaroslava Voříšková
MUDr. Pavla Vránová
JUDr. Alena Vrlíková
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MUDr. Jan Všetička
MUDr. Hana Vysloužilová
MUDr. Věra Vytopilová
Cecilie Vývodová
Alena a Norbert Wagnertovi
MUDr. Jitka Widlová
MUDr. Beatrice Wiesnerová
MUDr. Helga Winklerová
MUDr. Blažena Záhorová
MUDr. Jan Zahradník
MUDr. Romana Zajíčková
MUDr. Alena Zatloukalová
MUDr. Božena Zatloukalová
Bc. Hynek Závorka
Marie Zavřelová
MUDr. Eva Zedníková
Stanislav Zeisberger
Marie Zezulková
Olbram Zoubek
Zdeňka Zouzalová
MUDr. Radomil Zukal
MUDr. Jan Žáček
Ing. Vladimír Žák
Jiří Žárský
Ing. Viktor Žídek
PhMr. Marie Žídková
Ludmila Žižková

1. opavská realitka, s. r. o.
A.V.C. Dům hudby
ABEL - Computer, spol. s r. o.
A-CONSULT PLUS, spol. s r. o.
Advokát - Mgr. Antonín Hulva
Advokátní kancelář Kamenčák & Bokůvka
Advokátní kancelář Karviná-Fryštát
Advokátní kancelář Miketa a partneři
AGRICOLA
Alcan Děčín Extrusions, s. r. o.
ARBOR PLUS, s. r. o.
ARGOS ELEKTRO, a. s.
Armatury Klad, spol. s r. o.
ATECO, spol. s r. o.
AVEFLOR, a. s.
B PLUS TV, a. s.
Barum Continental, spol. s r. o.
BAXTER CZECH, spol. s r. o.
Bivoj, a. s.
BK CONSULT - Ing. Bohumil Křempek
BOHEMIAFLEX CS, s. r. o.
C & A Ltd., spol. s r. o.
COME automaty, s. r. o.
CONE-DOPRAVA, a. s.
Cukrárna KAMAHAJ
ČCK Tábor
ČERPACÍ STANICE LPG AUTOGAS
Dětský domov Opava
Diplomatic Ladies Association
Drogerie Na náměstí
Dům umění v Opavě
DYTRON, s. r. o.
ELEKTRO fa PAVELEK, s. r. o.
Elektro Nováček a syn, prodej
a servis bílé techniky
F&K TRADING, s. r. o.
F.X.Meiller Slaný, s. r. o.
Farní charita Fryšták

FSF dentální laboratoř, s. r. o.
GASCONTROL PLAST, a. s.
GENETIKA Plzeň, s. r. o.
GEOS Opava - Ing. Ivo Čevora
GLOBOS BOHEMIA, s. r. o.
GLOBUS ČR
Graﬁs 2000, s. r. o.
Hana Nováčková IPO
Hayes Lemmerz Autokola, a. s.
H&B Tisk, a. s.
HON - okna, dveře, s. r. o.
Honební společnost Domoradovice
Hornbach Baumarkt CS, spol. s r. o.,
Obchodní středisko 662 Ostrava
Humanic CZ, spol. s r. o.
IGEA, s.r.o.
Ing. Jiří Pobořil - Postav
Ing. Vladimír Dobřecký - agentura Hermes
Ing. Zdeněk Bambušek - GEOBA
Inkos - Ostrava, spol. s r. o.
INOXPA, S. A. Olomouc
Institut pro testování a certiﬁkaci, a. s.
INTERSACK CZ, s. r. o.
IVAX PHARMACEUTICALS, s. r. o.
Jaroslava Ježková - optik
Jídelna „Na Dolňáku“
JOSEF JÍLEK - OPTIK
Kancelář ČMSS - Opava
KARBONIA, spol. s r. o.
KAREL BERAN - oprava a montáž vah
KE-ARM, s. r. o.
KLL - konstrukční kancelář, s.r.o.
Kodex, a. s.
Kofola, a. s.
KOMPAKT, spol. s r. o.
Kovona System, a. s.
KRATEGUS, spol. s r. o.
Květinářství SLUNEČNICE
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L.-Dent, s. r. o.
Lékárna Hradec nad Moravicí
Lékárna JESENIA
Lékárna NA PETŘINÁCH
Lékárna OPTIMA, s. r. o.
Lékárna POLIKLINIKA, s. r. o.
Lékárna ROSA
Lékárna U Aleje
Lékárna U Bílého lva
Lékárna U dobré vůle
Lékárna U Jakuba
Lékárna U nemocnice
Lékárna U Sokolovny
Lékárna U SV. BARBORY
Lékárna U Zlaté koruny
Lékárna V LOŠTICÍCH
Lékárna V Mešníku
Lékárna základního typu Raškovice
Lékárna Zbýšov u Brna
Lékárna-Poliklinika
Lidmila Knappová, s. r. o.
Lite On Precision Industry, s. r. o.
LOSERT, s. r. o.
M.K.P. service, s. r. o.
MARTECH, s. r. o.
MEDI, s. r. o.
MEDIN, a. s.
Městský úřad Dolní Benešov
MIKROAREA, s. r. o.
MODEL OBALY OPAVA, a. s.
Moravské vinařské závody Bzenec, s. r. o.
Moravskoslezské cukrovary, a. s.
MPL KAUF, spol. s r. o.
Nadace Eurotel
Nadace Komerční Banky, a. s. - JISTOTA
Nikol nápoje, a. s.
Nord service, s. r. o.
NOWACO Mrazírny, a. s.
O. K Servis Bio pro, s. r. o.
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Obec Závažná Poruba
Športový klub Záv. Poruba
Obecní úřad Mokré Lazce
Oční optika - Eva Tkáčová
Okresní fotbalový svaz v Opavě
OPaLL-AGRI, s. r. o.
OPAMETAL, s. r. o.
OpavaNet, a.s.
Opavia - LU, a. s.
Opavská ﬁnanční, s. r. o.
OPAVSKÁ LESNÍ, a. s.
Optika - Olivová
OPTIKA CVIKR
Optika Šůs & Zusková, spol. s r. o.
Orel-Jednota-Stěbořice
Ostroj - Hansen + Reinders, spol. s r. o.
Otická pekárna
OTIS, a. s.
PASIČ VLASTIMIL
Pekárna AZPEK, s. r. o.
Pekařství Betina, s. r. o.
Pila Neplachovice
PM COMPANY, s. r. o.
Počítačová škola BÁRTA
PRO ANIMA, spol. s r. o.
Proﬁtax AUDIT, s. r. o.
Profoto Studio
Propagační podnik Opava, s. r. o.
PROSCON, s. r. o.
Provident ﬁnancial, s. r. o.
PVT, a. s.
Radomír Dobruš - PROFI-FINANCE
RAYFILM, s. r. o.
RNDr. Aleš Řehula - Lékárna U zlatého lva
RNDr. Vlasta Horáková - Lékárna
RNDr. Zdenka Hurajová - Lékárna
U Mariánského kostela
S - Kunststofftechnik, s. r. o.
SATRO servis, s. r. o.

Severomoravská plynárenská, a. s.
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava, a. s.
SINIT, a. s.
SLEZSKÁ PEKÁRNA - J.L.N., spol. s r. o.
Smíšené zboží B + B, s. r. o.
Smurﬁt Kappa Czech, s. r. o.
S-PROFIT OPAVA, s. r. o.
Stafa Opava, s. r. o.
STAMEX, spol. s r. o.
Stavební společnost s r. o.
STOPED, s. r. o.
ŠIMEČEK, spol. s r. o.
Tesco Stores ČR, a. s.
TISKÁRNA Schneider, s. r. o.
TREXIMA, spol. s r. o.
TROJICE, spol. s r. o.
Unicont Opava, s. r. o.
UNIST, s. r. o., stavební
a obchodní společnost
Untraco, v. o. s.
Valko doprava, s. r. o.
VAMA, prodej a servis kopírovacích strojů

VAPA, spol. s r. o.
VAVRIMED PRO, s. r. o.
VÁŽEME, s. r. o.
Velkosklad Krušovice, p. Klapetek
VETERINÁRNÍ KLINIKA
NA WEILOVNĚ
VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA SALVET
VETPARK OSTRAVA
Vězeňská služba ČR - věznice Opava
Vladimír Dostál - POLARIS
Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice
VÝTAHY OPAVA, s. r. o.
Winro, s.r.o. - stavební ﬁrma
Zahradnictví Čerbák Oldřich
Základní škola a Mateřská škola Hněvošice
ZAM - SERVIS, s. r. o.
Zelená lékárna - JLM, s. r. o.
Zemědělské družstvo „HRANIČÁŘ“
se sídlem v Loděnici
Zemědělský podnik Otice
ZŠ Opava - Komárov
ZUBNÍ LABORATOŘ Vokřálová Blažena,
Marulev Alexandr
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