Výroční zpráva
Charita Opava
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O nás
Charita Opava je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součást
Charity České republiky je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis.
Charita Opava byla zřízena dne 5. 6. 1991 dekretem arcibiskupa Arcidiecéze olomoucké jako
účelové zařízení Římskokatolické církve s delegovanou právní subjektivitou pod názvem Oblastní charita Opava. Dekretem biskupa nově vzniklé Ostravsko-opavské diecéze byla zřízena
1. 1. 1997 Diecézní charita ostravsko-opavská. Jednou z jejích základních složek se stala
i Oblastní charita Opava. Změnou zřizovacího dekretu ze dne 25. 1. 2001 byl změněn název
z Oblastní charity Opava na Charitu Opava.
Celá činnost Charity Opava je certifikována dle norem ISO 9001 a 14001.
Hlavním posláním Charity Opava je profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně
a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce.

Charita Opava
Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-Jaktař
Tel.: (+420)553 612 780
E-mail: info@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz
Datová schránka: h3w253v
IČ: 43964591, DIČ: CZ43964591
Účet: 154871941/0300, vedený u ČSOB, a.s.
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Oslava třiceti let
Charity Opava
ve Slezském divadle
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Oslava třiceti let
Charity Opava
se mší svatou
a přátelským
posezením
v Marianu
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Slovo ředitele
Vážení a milí čtenáři, přátelé a příznivci Charity Opava,
jsem rád, že Vám mohu ve výroční zprávě, kterou právě držíte
v rukou, představit Charitu Opava tak, jak ji zastihl rok 2019.
Byl to pro nás rok důležitý hned ze dvou důvodů. Předně jsme
se v naplňování našeho poslání posunuli zase o kousek dále,
ale zároveň jsme se mohli ohlédnout hluboko do historie.
Koncem roku 2019 jsme si totiž připomínali třicet let od vzniku Charity Opava.
V listopadu 2019 jsme slavili kulaté výročí Sametové revoluce, která přinesla naší zemi celou řadu pozitivních změn.
Díky pádu komunistického režimu mohla na Opavsku začít
veřejně působit také křesťanská iniciativa stojící u základů
Charity Opava. Jsem velmi rád, že jsme si toto kulaté výročí
mohli slavnostně připomenout nejen se současnými zaměstnanci a klienty, ale s řadou těch, kteří stáli u zrodu Charity
Opava nebo se k ní postupně během třech desetiletí služby
opavské veřejnosti připojovali. Z malé organizace se za třicet let jejich společné práce stala respektovaná organizace,
v roce 2019 jsme měli 270 zaměstnanců, z toho větší polovinu tvořili lidé s handicapem. Počet klientů Charity Opava se
v tomtéž roce pohyboval kolem čtyř a půl tisíce lidí.
Bylo velmi nadějeplné setkat se s lidmi, kteří práci v Charitě Opava, často náročnou a vysilující, vnímali a stále vnímají
jako své životní poslání. Bylo povzbuzující znovu si uvědomit, že nás již třicet let provází snaha vidět potřeby druhých
a adekvátně na ně zareagovat, že se stále učíme CARITAS
– milosrdné lásce.
Celé toto velké dílo by se jistě nedařilo uskutečňovat bez Božího požehnání.
Velký dík patří také velkému množství spolupracujících institucí a organizací, všem příznivcům, dárcům, podporovatelům
a dobrovolníkům.
Máme za sebou kus dobré práce i v roce 2019, další je před
námi. Ještě jednou všem děkuji.
Jan Hanuš, ředitel Charity Opava

|5

6 |

Naděje - Středisko
krizové pomoci

Chráněná technická
dílna

Chráněná dílna
Vlaštovičky

Občanská poradna

Sekce
sociální
pomoci

Chráněné dílny
sv. Josefa

Sekce
chráněného
zaměstnávání

Radost

Charitní
pečovatelská služba

Denní stacionář
pro seniory

Mraveneček

Chráněné
a podporované bydlení

Charitní ošetřovatelská
služba

Pokojný přístav

Dům pro zrakově
postižené

Sekce
sociálních
služeb

Rada
Charity Opava

Wellness centrum

Sekce služeb seniorům
a zdravotnických
zařízení

Ředitel Charity Opava

Úsek PR

Úsek IT

Sekretariát

Provoznětechnický
úsek

Personální
úsek

Ekonomický
úsek

Sekce provozu,
ekonomiky
a personalistiky

Organizační struktura
Charity Opava

Organizační uspořádání
Charity Opava
Statutární zástupce:
Jan Hanuš, ředitel

Zástupce ředitele:

Ing. Tomáš Schaffartzik

Rada Charity Opava:

Mgr. Ivo Mludek (předseda)
Ing. Jan Petkov
Mgr. Lucie Dosbabová

Sekce chráněného zaměstnávání:

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

Sekce sociální pomoci:

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

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

Sekce sociálních služeb:

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

Sekce provozu, ekonomiky a personalistiky:
Jan Hanuš
tel.: 553 612 780, hanus@charitaopava.cz
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Charitní pečovatelská služba
Charitní pečovatelská služba umožnuje klientům v případě snížení soběstačnosti co nejdelší pobyt v domácím prostředí. Mezi úkony, které
poskytujeme v domácím prostředí, patří hygiena, celková koupel, pomoc při podání jídla,
dovoz obědů, nákupy, nutné pochůzky, úklidy, sociální poradenství apod.
Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu seniorům a lidem od 19 let se zdravotním
postižením, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivá sociální situace je chápana
jako snížená soběstačnost způsobená věkem nebo zdravotním postižením. Osobní, individuální péče je poskytována formou pečovatelských služeb v bytě klienta.
Cílem je:
• umožnit lidem žít a dožít ve vlastním domácím prostředí,
• poskytovat službu v souladu s potřebami klientů,
• podpořit klienty při péči o vlastní osobu a domácnost,
• podpořit klienty ve zlepšení nebo zachování stávající soběstačnosti.
Vedoucí střediska: Bc. Petra Thiemlová, DiS.
Kontaktní údaje:
Kylešovská 4, 746 01 Opava
tel.: 553 764 084, mobil: 733 676 703
e-mail: thiemlova@charitaopava.cz
18 zaměstnanců - 244 klientů - 7 dní v týdnu - 8 hodin denně – 59 209 provedených úkonů
- 14 382 hodin s klienty
Poděkování:
• Podpořeno z dotace Moravskoslezského kraje. Děkujeme.
• Děkujeme ...
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Charitní ošetřovatelská služba
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje nemocnému člověku komplexní
zdravotní péči v jeho domácím prostředí, kde mu mohou být nablízku jeho
nejdražší, kde má své místo. Má zde svou postel, svoje knížky, svého psa
i okno, ze kterého se denně dívá ven, jak plyne čas. Středisko je zdravotnickým zařízením registrovaným v registru Moravskoslezského kraje.
Posláním služby je profesionálně poskytovat odbornou zdravotní péči ve vlastním sociálním
prostředí klienta.
Cílem je:
• spokojený klient ošetřovaný v domácím prostředí,
• uspokojování biologických, psychologických, sociálních a spirituálních potřeb dle aktuálního stavu klienta a na základě spolupráce s ošetřujícím lékařem, bez nutnosti hospitalizace.
Vedoucí střediska: Lucie Kamrádová
Kontaktní údaje:
Kylešovská 4, 746 01 Opava
tel.: 553 623 171
mobil: 604 111 837 (vrchní sestra)
e-mail: chops@charitaopava.cz
6 zaměstnankyň - 534 klientů - 7 dní v týdnu - 8 hodin denně - 21 414 provedených úkonů
- 3 499 hodin s klienty
Poděkování:
• Podpořeno z dotace Moravskoslezského kraje. Děkujeme.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních pomůcek je doplňkovou činností terénních služeb Charity Opava. Kompenzační pomůcky jsou přednostně poskytovány
stávajícím klientům středisek Pokojný přístav, Charitní ošetřovatelská
a Charitní pečovatelská služba. Klientům, kterým služby neposkytujeme,
bude pomůcka poskytnuta jen v případě, že je pomůcek ve skladě dostatek.
Zodpovědná osoba: Bc. Světlana Štenclová
Kontaktní údaje:
Kylešovská 4, 746 01 Opava
mobil: 733 676 703
e-mail: pecovatelskasluzba@charitaopava.cz
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Charitní hospicová péče
Pokojný přístav
Charitní hospicová péče nabízí nemocným zajištění paliativní, symptomatické léčby. Tato léčba je zaměřena na zvýšení kvality života
těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém či terminálním stadiu a není nutná nemocniční léčba. Jejím cílem není vyléčit či prodloužit život, ale
zmírnit nežádoucí příznaky onemocnění.
Posláním je profesionálně poskytovat odbornou hospicovou péči nevyléčitelně nemocným
a jejich rodinám ve vlastním sociálním prostředí a umožnit klientům uzavřít život důstojně
doma v kruhu svých blízkých.
Cílem je, aby:
• klient netrpěl nesnesitelnou bolestí,
• byla za všech okolností respektována jeho lidská důstojnost,
• klient nezůstal osamocen,
• zůstala zachována co nejvyšší možná kvalita života.
Vedoucí střediska: Libuše Smějová
Kontaktní údaje:
Kylešovská 4, 746 01 Opava
tel.: 553 623 171
mobil: 737 999 979
e-mail: pokojnypristav@charitaopava.cz
5 zaměstnankyň - 193 klientů - 7 dní v týdnu - 24 hodin denně - 17 826 provedených úkonů
- 3 999 hodin s klienty
Poděkování:
• Podpořeno z dotace Moravskoslezského kraje. Děkujeme.
• Děkujeme za podporu statutárnímu městu Opava.
• Děkujeme všem lékařům a lidem, kteří domácí hospicovou péči podporují. Umožňuje to našim klientům umírat důstojně v domácím prostředí.
• Děkujeme za podporu panu JUDr. Oldřichu Řeháčkovi, Ph.D.
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Denní stacionář
pro seniory
Denní stacionář pro seniory je sociální zařízení, které svým klientům
nabízí bohatý program i odbornou péči. Velkou pozornost zaměstnanci
věnují fyzickým, psychickým, sociálním i duchovním potřebám každého člověka. Aktivity
v příjemném prostředí přispívají k intenzivnějšímu prožívání života i v období zásadního
úbytku sil.
Posláním denního stacionáře je zabezpečit péči a podporu seniorům, kteří nemohou přes
den setrvat ve svém domácím prostředí z důvodu nepříznivé sociální situace. Nepříznivá sociální situace je určité omezení způsobené věkem, onemocněním, či postižením. Pomáháme
pečujícím rodinám, kterým touto službou nabízíme sdílení péče o jejich blízkého.
Cílem je:
• podporovat udržení nebo zlepšení fyzických a psychických schopností klientů,
• podporovat soběstačnost klientů,
• umožnit klientům aktivní trávení dne.
Vedoucí střediska: Jana Řehulková
Kontaktní údaje:
Kylešovská 4, 746 01 Opava
tel.: 553 710 915, mobil: 603 731 845 / 728 194 000
e-mail: anezka@charitaopava.cz
7 zaměstnanců - 62 klientů - 5 dní v týdnu - 8 hodin denně - 6 852 hodin s klienty
Poděkování:
• Děkujeme za podporu Moravskoslezskému kraji a statutárnímu městu Opava.
• Děkujeme za dobrou spolupráci všem rodinným pečovatelům našich klientů.

12 |

Klub sv. Anežky
– dobrovolné sdružení
Charity Opava
Klub sv. Anežky je klubem pro seniory. Sdružuje nejen bývalé zaměstnance a dobrovolníky Charity Opava, ale je otevřen všem seniorům z Opavy a okolí. Místem pravidelného
setkávání je dům U Sv. Anežky na Kylešovské ulici v Opavě. Činnost klubu připravuje realizační tým dobrovolníků Charita Opava z řad seniorů, kteří mají s touto prací dlouholeté
zkušenosti.
Každý týden se mají členové klubu na co těšit, neboť nabídka jeho aktivit je skutečně bohatá,
ať už jde o pravidelné besedy, přednášky, výlety, kulturní či vzdělávací akce. Dvakrát ročně
pořádá Klub sv. Anežky celodenní duchovní obnovu pro více než sto účastníků.
Klub svaté Anežky provozuje v prostorách fary kostela sv. Ducha KNIHOVNU KŘESŤANSKÉ
LITERATURY.
Posláním a cílem je umožnit starším občanům Opavy a blízkého okolí udržovat společenský
život a naplnit jejich volný čas smysluplnou činností.
Koordinátor klubu sv. Anežky: Marie Smolková
Kontaktní údaje:
mobil: 721 570 543
e-mail: anezka@charitaopava.cz
Koordinátor knihovny:
Kontaktní údaje:

Anna Foldynová
Masarykova třída 39, Opava
e-mail: anezka@charitaopava.cz

Poděkování:
• Děkujeme za podporu statutárnímu městu Opava.
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Wellness centrum
Wellness centrum je jedním z chráněných pracovišť Charity Opava a nabízí všem, kteří chtějí zmírnit nebo zcela odstranit potíže se ztuhlostí kloubů
a bolest ve svalech, pomoc našich nevidomých a slabozrakých masérů
s odbornou kvalifikací zdravotnických pracovníků. Jejich zrakový handicap jim umožňuje
citlivě rozpoznat problémová místa a stanovit tak účinnou terapii.
Posláním a cílem je zaměstnávání zdravotně znevýhodněných masérů. Poskytování vysoce
kvalitní a cenově dostupné rehabilitační služby široké veřejnosti.
Wellness centrum splňuje podmínky pro náhradní plnění podle usta. § 81 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Vedoucí střediska: Pavel Veverka
Kontaktní údaje:
Přemyslovců 26, 747 07 Opava - Jaktař
tel.: 553 611 322, mobil: 605 444 322
e-mail: wellness@charitaopava.cz
facebook: www.facebook.com/WellnessCentrumCharityOpava/
Detašované pracoviště: Kylešovská 4, 746 01 Opava, mobil: 605 443 222
10 zaměstnanců - 1 622 uživatelů - 5 dní v týdnu - 8 924 provedených úkonů - 4 462 hodin
s klienty
Poděkování:
• Děkujeme ÚP ČR za podporu.
• Děkujeme všem našim zákazníkům.
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Sekce
sociálních
služeb
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Dům sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách
Dům poskytuje služby chráněného bydlení a sociální rehabilitace dospělým osobám s těžkým zrakovým postižením nebo s mentálním znevýhodněním v lehkém pásmu. Jsou to
především lidé, kteří i přes svůj handicap chtějí žít běžným životem - chtějí se svobodně
pohybovat, dále se vzdělávat, mít radost z práce, samostatně bydlet či aktivně trávit svůj
volný čas.
Posláním služby chráněného bydlení je zvyšovat soběstačnost lidí s těžkým zrakovým postižením a s mentálním postižením v lehkém stupni tak, aby mohli po ukončení pobytu samostatně bydlet v přirozeném prostředí a začlenit se do společnosti.
Posláním služby sociální rehabilitace je posílit základní dovednosti dospělých lidí s těžkým
zrakovým postižením, lehkým mentálním znevýhodněním nebo kombinovaným postižením
tak, aby dovedli žít samostatně a nebyli závislí na pomoci druhé osoby.
Vedoucí střediska: Bc. Zuzana Janků, DiS.
Kontaktní údaje:
Marie Dolanské 19, 746 01 Opava - Vlaštovičky
tel.: 553 793 401, mobil: 733 741 793
e-mail: vlastovicky@charitaopava.cz
chráněné bydlení - 11 zaměstnanců - 24 klientů - 7 dní v týdnu - 21 bytových jednotek 24 lůžek - 21 497 provedených úkonů
sociální rehabilitace - 9 zaměstnanců - 29 klientů - 5 dní v týdnu - 3 774 provedených
úkonů - 1 550 hodin s klienty
Poděkování:
• Díky podpoře z dotačního Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji jsme zakoupili dvacet bezpečnostních trezorů a dva
počítače – moc děkujeme.
• Děkujeme za finanční podporu z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb
poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018. Za pomoci této podpory jsme
v roce 2019 zrekonstruovali v bytech našich uživatelů dvě koupelny na bezbariérové.
• Děkujeme Nadaci profesora Vejdovského za podporu našeho projektu Komunikace bez bariér. Díky ní jsme pořídili ozvučený mobilní telefon BlindShell Classic a speciálně upravenou
klávesnici Rivo. I této pomoci si nesmírně vážíme.
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Chráněné a podporované
bydlení pro duševně
nemocné
Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné poskytuje služby chráněného bydlení dospělým, psychicky nemocným lidem formou tréninku dovedností na dobu určitou
a služby následné péče. Nabízí alternativní možnosti uplatnění ve společnosti podle jejich individuálních schopností. Snaží se posunout rámec možností duševně nemocných
lidí o něco dál, než jsou schopny psychiatrické nemocnice. Zařízení je členem Asociace
komunitních služeb pro duševně nemocné v ČR a České asociace pro psychické zdraví.
Posláním služby chráněného bydlení je poskytnout dospělým lidem s duševním onemocněním z Moravskoslezského kraje takovou individuální podporu, aby byli schopni po ukončení pobytu bydlet samostatně podle svých možností a schopností v přirozeném prostředí.
Posláním služby následné péče je poskytovat lidem s duševním onemocněním takovou míru
individuální pomoci a podpory, která umožní zvýšit míru jejich samostatnosti v běžných oblastech života jako je bydlení, zaměstnání, péče o domácnost, jednání s úřady, lékaři a kontakt
s přirozeným sociálním prostředím natolik, aby byli schopni se po využívání služby začlenit
do běžné společnosti a v této společnosti plnohodnotně a samostatně žít.
Vedoucí střediska: Mgr. Kateřina Víchová
Kontaktní údaje:
Kylešovská 10, 746 01 Opava
tel.: 553 770 124, mobil: 739 002 710
e-mail: chranene.bydleni@charitaopava.cz
chráněné bydlení - 6 zaměstnanců - 17 klientů - 7 dní v týdnu - 6 bytových jednotek - 11 lůžek - 8 377 provedených úkonů
následná péče - 6 zaměstnanců - 35 klientů - 7 dní v týdnu - 13 lůžek - 7 488 provedených
úkonů
Poděkování:
• Děkujeme studentům Slezské univerzity za uspořádání sbírky potravin pro naše klienty.
• Díky podpoře Nadačního fondu TESCO jsme do bytů našich uživatelů pořídili pračky moc děkujeme.
• Děkujeme Občanskému sdružení Služovice a Vrbka za uspořádání Postní almužny
pro naše klienty.
• Děkujeme novomanželům Aleně a Lukáši Hendrychovým, kteří obdarovali naše klienty potřebnými věcmi, které přijímali místo tradičních svatebních darů.
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Mraveneček
Denní stacionář Mraveneček poskytuje ambulantní služby lidem s těžkým mentálním a kombinovaným postižením z Opavy a okolí.
Posláním stacionáře je pomáhat těmto lidem dosáhnout co nejvyšší soběstačnosti a současně jim umožnit smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků.
Cílem je, aby každý uživatel:
• rychle a dobře si ve stacionáři zvykl,
• poznal zde nové lidi, našel si kamarády,
• mohl dělat to, co ho baví (v rámci možností stacionáře),
• naučil se něco nového, tak aby byl samostatnější,
• cítil se zde dobře a příjemně.
Vedoucí střediska: Jana Konopková
Kontaktní údaje:
Neumannova 3, 747 07 Opava - Jaktař
tel.: 553 616 648, mobil: 739 343 899
e-mail: mravenecek@charitaopava.cz
8 zaměstnanců - 20 klientů - 5 dní v týdnu - 8 hodin denně - 9 110 hodin s klienty
Poděkování:
• Děkujeme všem našim podporovatelům.
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Radost sociálně
terapeutická dílna
Radost sociálně terapeutická dílna poskytuje ambulantní službu dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení nebo chronického duševního onemocnění, které nejsou schopny sebeuplatnění
na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Posláním sociálně terapeutické dílny je lidem s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním poskytovat prostor ke smysluplnému využití volného času. Dlouhodobě
a pravidelně je podporovat při zdokonalování pracovních návyků a dovedností, které jim
umožní lepší seberealizaci a zároveň zkvalitní jejich život.
Cílem je:
• ve vztahu k uživatelům sociální služby - dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování
pracovních návyků a dovedností klientů prostřednictvím sociálně pracovní terapie;
• ve vztahu k opatrovníkům - poskytnout prostor k odpočinku, nacházet společnou cestu
do budoucnosti a nabízet rady a pomoc při řešení sociálních a správních konfliktů;
• ve vztahu ke společnosti - snaha o sociální začlenění osob s mentálním postižením a duševním onemocněním do běžného života a snaha pomoci překonávat strach a odstup
od „jiného, nepoznaného“.
Vedoucí střediska: Bc. Tereza Šenková
Kontaktní údaje:
Přemyslovců 26, 747 07 Opava
tel.: 553 612 780 / 553 612 788, mobil: 734 435 133
e-mail: radost@charitaopava.cz
www.facebook.com/Charita Opava, Sociálně terapeutická dílna Radost
9 zaměstnanců - 58 klientů - 5 dní v týdnu - 8 hodin denně - 7 333 hodin s klienty
Poděkování:
• Děkujeme všem našim příznivcům a podporovatelům.
• Děkujeme Nadaci Charta 77 - Konto Bariéry za podporu projektu „Kavárna pro Radost“.
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Sekce
sociální
pomoci
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Občanská poradna - Opava
Občanská poradna poskytuje službu odborného sociálního poradenství
v souladu s § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Středisko je členem Asociace občanských poraden.
Posláním je poskytovat rady, informace a pomoc osobám v obtížné životní situaci nebo osobám, které jsou takovou situací ohroženy a nemohou či nezvládnou ji řešit vlastními silami.
Poskytnutím odborného sociálního poradenství v sociální oblasti a oblasti práva jim chceme
umožnit, aby se dokázaly zorientovat v nastalé životní situaci, aby netrpěly neznalostí svých
práv, povinností a dostupných služeb, aby byly schopny vyjádřit své potřeby a znaly možná
řešení své situace. Samostatně nebo s podporou pracovníka tak mohou řešit, vyřešit nebo
alespoň zmírnit svou obtížnou životní situaci a zamezit jejímu dalšímu prohlubování.
Cílem je:
• klient, který je zorientován ve své obtížné situaci;
• klient, který je informovaný o svých právech, povinnostech, dostupných službách a dalších
okolnostech, které přispějí k řešení jeho situace;
• klient, který zná možnosti řešení své situace;
• klient, který se s podporou pracovníka samostatně rozhodl pro řešení své situace;
• klient, který netrpí nemožností samostatně nebo s podporou pracovníka střediska vyjádřit
své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Vedoucí střediska: Mgr. Lucie Trunečková
Kontaktní údaje:
Kylešovská 10, 746 01 Opava
tel.: 553 616 437, mobil: 731 316 552
e-mail: obcanskaporadna@charitaopava.cz
www.obcanskaporadnaopava.cz
5 zaměstnankyň - 5 dní v týdnu - 1 411 klientů - 2 644 provedených úkonů - 1 601 hodin
s klienty
Poděkování:
• Děkujeme našim partnerům - Magistrátu města Opavy a Psychiatrické nemocnici v Opavě
- za výbornou spolupráci.
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Naděje
- středisko krizové pomoci
Středisko krizové pomoci nabízí svým klientům službu Fénix. Služba
Fénix je sociální službou krizové pomoci střediska Naděje – střediska
krizové pomoci Charity Opava. Jedná se tedy o pomoc pro osoby v krizi.
Posláním služby Fénix – krizové pomoci je poskytovat psychickou podporu a sociální pomoc lidem, kteří se ocitli v akutní krizi a obtížné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující, a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami.
Poskytnutím služby krizové pomoci jim chceme umožnit, aby se ve své obtížné situaci lépe
orientovali, aby došlo ke stabilizaci jejich psychického stavu a oni mohli svou krizovou situaci
zvládnout, případně překonat a zůstali součástí svého přirozeného prostředí. Samostatně
nebo s podporou pracovníka tak mohou řešit, vyřešit nebo alespoň zmírnit svou obtížnou
životní situaci, stabilizovat svůj psychický stav a zamezit dalšímu prohlubování obtížné životní situace.
Cílem služby je:
• uživatel, jehož krizová situace a psychický stav jsou základně ošetřeny či stabilizovány;
• uživatel, který je zorientován v původně pro něj nepřehledné situaci;
• uživatel, který s ohledem na svou řešenou situaci buď zvýšil své možnosti využití vlastních
mechanismů a zdrojů nebo je posílený ve svých vlastních kompetencích pro samostatné
zvládání běžného života;
• uživatel, který při překonávání krizové situace zůstal součástí svého přirozeného prostředí.
Vedoucí střediska: Mgr. Lucie Trunečková
Kontaktní údaje:
Kylešovská 10, 746 01 Opava
tel.: 553 653 776, mobil: 737 615 459
e-mail: nadeje@charitaopava.cz
www.facebook.com/Charita Opava, Fénix - krizová pomoc
4 zaměstnankyně - 5 dní v týdnu - pomoc osobám v krizi
Poděkování:
• Děkujeme našim partnerům za výbornou spolupráci.
• Děkujeme našim klientům za důvěru, se kterou se na nás obrací. Každé vaše poděkování
za naši pomoc je pro nás známkou, že má naše práce smysl.
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Sekce chráněného
zaměstnávání
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Chráněné dílny
sv. Josefa
Chráněné dílny sv. Josefa od roku 1996 zaměstnávají zdravotně znevýhodněné občany na chráněných pracovištích. Řádné zaměstnání
na pracovní smlouvu zde získají občané s tělesným a smyslovým znevýhodněním a jejich
kombinacemi, kteří potřebují k výkonu práce průběžný výcvik a instruktáž, včetně trpělivé
psychické podpory, pracovní a sociální asistence.
Posláním a cílem je poskytovat řádné zaměstnání občanům se zdravotním znevýhodněním
na chráněných pracovištích. Zohlednění zdravotního znevýhodnění jako funkční poruchy
zdravotního stavu odpovídá mezinárodně uznávaným a používaným hlediskům, stejně jako
zásada, že fyzickým osobám, které jsou zdravotně znevýhodněné, se při přístupu k zaměstnání samotnému poskytuje zvýšená pomoc a péče.
Chráněné dílny sv. Josefa splňují podmínky pro náhradní plnění dle § 81 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Chráněné dílny sv. Josefa nabízejí práci v šicí, keramické a kompletační dílně. Nabízejí služby
laserového gravírování, sítotisku, řezané reklamy a strojního vyšívání. Výrobky z dílen sv. Josefa jsou dostupné v obchůdku při dílnách v Jaktaři, v krámku na Kolářské 14 v Opavě nebo
na webových stránkách www.jv-art.cz.
Vedoucí střediska: Tomáš Rychlý
Kontaktní údaje:
Přemyslovců 26, 747 07 Opava
tel.: 553 612 780 / 553 654 696, mobil: 736 210 685
e-mail: chd@charitaopava.cz
e-shop: jv-art.cz
60 zaměstnanců - 54 OZP/OTZP
Poděkování:
• Děkujeme ÚP ČR a statutárnímu městu Opava za podporu.
• Podpořeno z dotace Moravskoslezského kraje. Děkujeme.
• Děkujeme všem našim partnerům a firmám, s nimiž spolupracujeme.
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Chráněná dílna
Vlaštovičky
Chráněná dílna Vlaštovičky vznikla v říjnu 2006 a nabídla nevidomým,
zrakově a duševně postiženým lidem možnost zařazení se do pracovního procesu. Svým zaměřením je koncipována jako dílna pro lidi s nejtěžším handicapem a její provoz je tomu náležitě přizpůsoben. Chráněná dílna svou činností
úzce navazuje na činnost Domu pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.
Posláním a cílem je poskytovat řádné zaměstnání občanům se zdravotním znevýhodněním
na chráněných pracovištích.
Chráněná dílna Vlaštovičky splňuje podmínky pro náhradní plnění dle § 81 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Dílna vyrábí keramické, tkané a šité výrobky, které lze zakoupit na různých prodejních akcích
a také v obchůdcích v supermarketu Terno v Jaktaři, v OC Breda&Weinstein v centru Opavy,
v e-shopu www.jv-art.cz nebo přímo ve Vlaštovičkách.
Vedoucí střediska: Marie Bennková
Kontaktní údaje:
Marie Dolanské 19, 746 01 Opava - Vlaštovičky
tel.: 553 793 459, kl. 20, mobil: 739 002 711
e-mail: chdv@charitaopava.cz
e-shop: jv-art.cz
54 zaměstnanců - 49 OZP/OTZP
Poděkování:
• Děkujeme ÚP ČR a statutárnímu městu Opava za podporu.
• Podpořeno z dotace Moravskoslezského kraje. Děkujeme.
• Děkujeme všem našim partnerům a firmám, s nimiž spolupracujeme, a všem zákazníkům
za jejich zájem o naše výrobky.
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Chráněná
technická dílna
Důvodem pro otevření Chráněné technické dílny v roce 2002 byla sílící
potřeba vytvořit pracovní příležitosti pro lidi, kteří si na volném trhu práce obtížně hledají zaměstnání. Jsou to převážně občané se zdravotním znevýhodněním,
lidé s nízkým vzděláním a ve věku nad 50 let. Svým programem je dílna zaměřena na zpracování klasických i nebezpečných odpadů, zejména elektroodpadu. Nabízí také skartaci
dokumentů včetně jejich odvozu. Přispívá k řešení problému ekologické likvidace odpadů
v opavském regionu.
Posláním je poskytovat řádné zaměstnání občanům se zdravotním postižením v Chráněné
technické dílně a seznámit širší veřejnost s užitečností těchto pracovišť s ohledem na ekologii.
Hlavním cílem je dát těmto občanům práci, podporovat je v začlenění do společnosti a tím
naplňovat jejich základní životní potřeby. Pomocí přípravy, školení a řádného zaměstnávání
docílit odbourání pasivních návyků spojených s nezaměstnaností, postupně zvyšovat pracovní schopnost, zručnost a pomáhat při řešení souvisejících sociálních problémů uživatelů.
Chráněná technická dílna splňuje podmínky pro náhradní plnění dle § 81 zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
Vedoucí střediska: Ing. Tomáš Schaffartzik
Kontaktní údaje:
Zámecká 68, 747 31 Velké Hoštice
tel.: 553 764 057, mobil: 734 435 234
e-mail: chtd@charitaopava.cz
48 zaměstnanců - 46 OZP/OTZP
Poděkování:
• Podpořeno z dotace Moravskoslezského kraje. Děkujeme.
• Děkujeme za podporu ÚP ČR a statutárnímu městu Opava.
• Děkujeme panu JUDr. Oldřichu Řeháčkovi, Ph.D., za velkorysou podporu.
• Děkujeme všem našim partnerům a firmám, s nimiž spolupracujeme.
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Sekce provozu,
ekonomiky
a personalistiky
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Zaměstnanci Charity Opava
V roce 2019 zaměstnávala Charita Opava celkem 270 zaměstnanců.
• 184 žen
• 86 mužů
• 131 OZP
• 36 OTZP
• 14 zaměstnanců na mateřské anebo rodičovské dovolené
V roce 2019 Charita Opava přijala 51 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, s 28 zaměstnanci
jej naopak rozvázala. Bylo uzavřeno 40 dohod o provedení práce a 3 dohody o pracovní činnosti.
Během roku 2019 se u nás prostřídalo 1 524 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem
4 320 hodin při Tříkrálové sbírce a dalších 5 144,5 hodin na střediscích Charity Opava.
Patří vám naše velké díky.

Finanční hospodaření
Činnost Charity Opava je financována vícezdrojově. Těmito zdroji jsou dotace ze státního
rozpočtu, z kapitoly 313, které smluvně poskytuje Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
dotace územně samosprávných celků, především Moravskoslezského kraje a statutárního
města Opava, příspěvek Úřadu práce ČR, dary nadací, fyzických a právnických osob, výnosy
ze sbírek a tržby za vlastní výkony.
V roce 2019 organizace získala na financování sociálních služeb provozní dotace od Moravskoslezského kraje z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu ve výši 22.030 tis. Kč, což
představuje navýšení o 2.596 tis. Kč oproti roku předcházejícímu.
K navýšení dotací došlo u všech sociálních služeb, kromě služby Dům sv. Cyrila a Metoděje
ve Vlaštovičkách – sociální rehabilitace, která z tohoto zdroje nezískala žádnou dotaci. Tato
služba byla v roce 2019 z větší části financována z projektu MSK „Podpora služeb sociální
prevence“, a to ve výši 968 tis. Kč, ve stejné výši jako v roce 2018.
Na základě dlouholeté spolupráce s Úřadem práce České republiky v oblasti chráněného
zaměstnávání byla v roce 2019 na běžný účet organizace poskytnuta finanční podpora v celkové výši 20.453,11 tis. Kč. Částka 161.53 tis. Kč byla převedena přes časové rozlišení
do roku 2018, protože s ním věcně souvisí a částku 121,681 tis. Kč dostaneme až v roce
2020. Příspěvek pro rok 2019 je tedy ve výši 20.413,261 tis. Kč, přičemž 10,121 tis. Kč
bylo použito na částečnou úhradu braillského displeje pro Wellness centrum a zbytek, tedy
20.403,14 tis. Kč, byl použit na provoz.
Statutární město Opava (SMO) podpořilo provoz našich projektů ve výši 9.355 tis. Kč, což
představuje zvýšení celkových dotací o 1.574,28 tis. Kč oproti roku předcházejícímu. Ve službách Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Radost sociálně terapeutická dílna,
Občanská poradna - Opava a Naděje - středisko krizové pomoci byla dotace stejná jako v roce
2018. Ke snížení přiznané dotace o částku 32 tis. Kč došlo u chráněných dílen. V ostatních
službách došlo k navýšení dotace.
Z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK) jsme získali následující účelové dotace:
Dotaci ve výši 1.538 tis. Kč v Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok
2019 v rámci dotačních titulů PSDP 1/19 a 4/19.
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Dotaci ve výši 249 tis. Kč z Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok
2019 na vybavení nových prostor chráněných dílen.
Dotaci ve výši 80 tis. Kč z Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok
2019, která byla použita na nákup zdravotnického materiálu a provoz Charitní ošetřovatelské služby.
Dotaci ve výši 300 tis. Kč z Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2019
na provoz Charitní hospicové péče Pokojný přístav.
Dotaci ve výši 62,1 tis. Kč z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 na trezory a PC v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.
Dotaci ve výši 130,5 tis. Kč z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019 na nový nábytek pro Chráněné bydlení.
Dotaci ve výši 150 tis. Kč na vyšívací stroj jako individuální projekt z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Z každoroční Tříkrálové sbírky (TKS) jsme získali 1.542,903 tis. Kč. Z toho finanční prostředky ve výši 863,794 tis. Kč byly použity na částečnou úhradu provozních nákladů Charitní
pečovatelské služby, Charitní ošetřovatelské služby, Charitní hospicové péče Pokojný přístav,
Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, Chráněných dílen ve Vlaštovičkách a Chráněných dílen sv. Josefa. Finanční prostředky ve výši 679,109 tis. Kč byly použity na úhradu
osobního automobilu pro ošetřovatelskou službu a hospicovou péči.
Velké poděkovaní patří soukromým dárcům, fyzickým a právnickým osobám, nadacím, kteří podpořili činnost naší organizace finanční částkou 3.338,231 tis. Kč a nefinančními dary
ve výši 205,722 tis. Kč. Tyto finance jsou zčásti smluvně určeny na podporu konkrétní sociální služby a z části na činnost organizace jako celku. Máme tak možnost dofinancovat služby,
které nezískají potřebné finanční prostředky na aktuální rok a realizovat finančně náročnější
opravy. Z těchto získaných finančních darů byla částka 588,231 tis. Kč použita na dofinancování provozních nákladů organizace, 300 tis. Kč na částečnou úhradu mostní váhy a částka
2.450 tis. Kč bude použita na plánované vyšší náklady v roce 2020.
Charita Opava získala v roce 2019 ze schválených veřejných sbírek částku 57,832 tis. Kč,
částku 7,601 tis. Kč jsme ušetřili v roce 2018. Částka 52,27 tis. Kč byla použita v souladu
se schváleným účelem na financování provozních nákladů organizace, částka 13,163 tis. Kč
bude využita v příštím období.
Dalším významným zdrojem příjmů jsou tržby za poskytnuté služby a prodej vlastních výrobků a zboží ve výši 70.277,765 tis. Kč.
V roce 2019 byl pořízen investiční majetek v celkové hodnotě 2.557,717 tis. Kč. Charitní
pečovatelská služba získala osobní automobil ve výši 294,380 tis. Kč a Charitní hospicová
péče Pokojný přístav vůz v hodnotě 384,729 tis. Kč. V Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách jsme zrekonstruovali koupelny na bezbariérové v hodnotě
742,678 tis. Kč. Pro Wellness centrum jsme pořídili braillský displej v hodnotě 59,13 tis. Kč.
Do nového areálu, kam se přesouvají chráněné dílny, jsme pořídili mostní váhu SCALEX
ve výši 898,8 tis. Kč. Pro Chráněné dílny sv. Josefa jsme pořídili vyšívací stroj s velkou vyšívací plochou v hodnotě 178 tis. Kč.
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Provozní náklady jednotlivých středisek
Charity Opava v roce 2019 a zdroje jejich krytí

Náklady

Příspěvek
ze státního
rozpočtu kapitoly 313

Příspěvek
MSK vč. IP

Charitní pečovatelská služba

9 718 136

4 331 000

309 000

Charitní ošetřovatelská služba

3 484 119

0

80 000

Charitní hospicová péče Pokojný přístav

4 301 890

0

300 000

Wellness centrum

2 831 864

0

0

Denní stacionář pro seniory

4 270 538

2 136 000

114 000

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

6 356 033

3 182 000

363 100

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

2 098 160

0

1 218 000

Radost sociálně terapeutická dílna

5 193 315

3 567 000

120 000

Chráněné a podporované bydlení pro duševně
nemocné - chráněné bydlení

2 697 375

1 571 000

180 500

Chráněné a podporavané bydlení pro duševně
nemocné - následná péče

3 056 637

1 696 000

100 000

Mraveneček

4 722 219

2 739 000

173 000

Chráněná dílna ve Vlaštovičkách

9 046 570

0

20 500

Chráněné dílny sv. Josefa

14 168 423

0

40 000

Chráněná technická dílna Velké Hoštice

16 838 559

0

188 500

Občanská poradna - Opava

2 234 326

1 699 000

71 000

Naděje - středisko krizové pomoci

1 585 513

1 109 000

51 000

Vedlejší činnost

38 479 722

0

0

406 673

0

148 220

131 490 071

22 030 000

3 476 820

Název střediska

Ředitelství Charity Opava
Celkem
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Příspěvek
Statut. města
Opavy a obcí

Příspěvek
Úřadu práce
České
republiky

Dary vč. sbírek
a nadací urč.
na službu/
dofinancování
služby

Ostatní
provozní
výnosy

Tržby za
služby a
prodej

Evropské
fondy

Celkem
výnosy

1 290 000

0

70 574

619 257

3 072 100

0

9 691 931

0

251 469

13 511

140 894

2 950 064

0

3 435 938

1 110 000

307 216

224 965

159 742

2 160 488

0

4 262 412

0

1 518 874

0

5 212

1 248 946

0

2 773 032

715 280

0

123 054

151 370

970 985

0

4 210 689

490 000

0

41 252

487 862

1 755 471

0

6 319 685

460 000

86 000

114 778

172 407

0

0

2 051 185

480 000

337 475

214 379

0

415 709

0

5 134 563

480 000

0

22 749

75 529

318 963

0

2 648 741

525 000

0

35 569

114 201

525 757

0

2 996 527

1 006 000

0

5 000

156 591

608 080

0

4 687 671

1 000 000

5 141 195

103 963

200 020

2 281 155

0

8 746 833

1 100 000

6 418 477

398 815

394 504

5 477 244

0

13 829 041

143 750

5 950 406

256 100

880 048

9 167 104

0

16 585 909

250 000

135 028

0

7 672

19 500

0

2 182 200

305 000

77 000

6 966

1 525

0

0

1 550 491

0

57 000

0

479 915

39 306 198

0

39 843 113

0

123 000

78 341

2 194

0

54 752

406 507

9 355 030

20 403 140

1 710 016

54 752

131 356 469

4 048 945 70 277 765
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PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme všem našim dárcům a příznivcům neboť bez jejich důvěry a podpory by
naše činnost nebyla vůbec možná a nemohli bychom tak naplňovat své poslání - pomáhat
potřebným. Každého daru, hmotného nebo finančního, si velice vážíme, protože i sebemenší
příspěvek má pro nás velikou hodnotu.
Děkujeme také všem, kteří podpořili Charitu Opava prostřednictvím Tříkrálové sbírky.
Finanční a materiální dary poskytli:
Nadace Charty 77- konto Bariéry
Nadace prof. Vejdovského
Nadace SYNER
Nadační fond TESCO
Město Dolní Benešov
Město Hradec nad Moravicí
Obec Branka u Opavy
Obec Bolatice
Obec Brumovice
Obec Holasovice
Obec Chlebičov
Obec Kobeřice
Obec Mokré Lazce
Obec Otice
Obec Slavkov
Obec Strahovice
Statutární město Opava - městská část Malé Hoštice
a

523

právnických a fyzických osob z celé České republiky

Děkujeme!
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www.JV-art.cz
● Originální, ručně vyráběná keramika

● Šité výrobky- ruční výroba (dekorativní výrobky)
Charita
Opava - Výroční
zpráva 2019
● Výšivky
(loga, křestní
roušky...)
Opava, červen 2020

● Prodej metráže - kvalitní bavlněné látky českých výrobců
Vydala:

Charita Opava
Přemyslovců
13/26
● Tkané
koberce
747 07 Opava-Jaktař

Vytiskl:

RETIS GROUP s.r.o.
Nádražní
1120/2
● Kompletační
práce
794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

● Pohankové poštáře

● Výroba na zakázku

Použité fotografie z 12. ročníku fotografické soutěže Můj svět
a archivu Charity Opava

Charita Opava
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www.charitaopava.cz.
IČ: 439 645 91, DIČ: CZ 439 645 91
číslo účtu: 154871941/0300
www.JV-art.cz

