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O nás
Charita Opava je základní složkou Diecézní charity ostravsko-opavské, která jako součást
Charity Česká republika je členem mezinárodního svazku Caritas Internationalis.
Posláním Charity Opava je profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce. Tuto vizi se
snažíme na Opavsku převádět do praxe na poli sociálních a zdravotních služeb již více než
třicet let.
Naše činnost se zaměřuje na čtyři oblasti:
V sekci služeb seniorům a zdravotnických zařízení provozujeme pečovatelskou službu,
ošetřovatelskou službu, mobilní hospic a stacionář pro seniory. Do této sekce patří také naše
Wellness centrum, kde pracují maséři převážně s postižením zraku, a také Klub sv. Anežky,
který poskytuje volnočasové vyžití aktivním seniorům a zajišťuje provoz Knihovny křesťanské
literatury.
Sekce sociálních služeb zastřešuje péči o lidi s nejrůznějšími handicapy. Lidem se zrakovým
postižením, s mentálním znevýhodněním a s chronickým duševním onemocněním poskytujeme ve čtyřech střediscích sociální služby chráněného bydlení, sociální rehabilitace, následné
péče, a také stacionář a sociálně terapeutickou dílnu.
V sekci sociální pomoci poskytujeme v občanské poradně službu odborného sociálního poradenství a ve středisku Naděje službu krizové pomoci lidem, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci.
Od počátku naší činnosti se také zaměřujeme na zaměstnávání lidí, pro které je velmi obtížné
najít zaměstnání na otevřeném trhu práce. V našich chráněných dílnách zaměstnáváme
více než 170 osob s handicapem. Od podzimu 2020 v nových prostorách v průmyslovém
areálu v Jaktaři.
Charita Opava má zaregistrováno 10 sociálních služeb, dvě nestátní zdravotnická zařízení a řadu živnostenských oprávnění. V roce 2020 jsme měli více než 280 zaměstnanců
a našich služeb využilo více než 3 700 lidí. Celá činnost Charity Opava je certifikována dle
norem ISO 9001 a 14001.

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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Nové chráněné
dílny po náročné
rekonstrukci (2020)

Slovo ředitele
Vážení a milí čtenáři, přátelé a příznivci Charity Opava,
jako ztracený, promarněný nebo neexistující je někdy v médiích
označován rok 2020, během kterého celý svět v několika vlnách paralyzovala pandemie nemoci covid-19. Jistě není nutno
zdůrazňovat, jak dramaticky zasáhly všechny situace spojené
s opakovaným vyhlašováním nouzových stavů a mimořádných
hygienických opatření do života Charity Opava.
S dosud nepředstavitelnými problémy se musela naučit den ze
dne vypořádávat všechna naše střediska. Chráněné dílny začaly
ihned šít roušky a vyrábět ochranné štíty. Někde jsme museli
na čas omezit či uzavřít provoz, ale například klienty terénních služeb jsme nemohli opustit,
a naše pečovatelky a ošetřovatelky jim byly stále k dispozici. Musely to zvládat v neuvěřitelně
těžkých podmínkách a překonávat u toho obavy nejen o sebe, ale především o klienty, kteří
jim jsou svěřeni do péče. Velice si vážím jejich nasazení. Sloužit mohly i díky tomu, že jim v zázemí pomáhali ti charitní pracovníci, jejichž střediska byla nařízením vlády uzavřena. Občas to
bylo na hraně, vždyť v jednu chvíli jsme měli sto dvacet zaměstnanců na nemocenské nebo
v karanténě! Ale zvládli jsme to.
V krizových dobách běží čas dvojnásob rychleji. A tak jsem si mohl při přípravě Výroční zprávy
za rok 2020, kterou právě otevíráte, znovu uvědomit, co vše jsme v tomto mimořádném roce
zažili. Kromě nutnosti čelit koronakrizi jsme uskutečnili jednu z nejdůležitějších akcí za celou
dobu existence Charity Opava, totiž ukončení rekonstrukce a oprav zdevastovaných budov
bývalé strojní traktorové stanice v Jaktaři. Vznikl tak prostorný areál pro naše chráněné dílny.
A zvládli jsme také logisticky velmi náročný proces sestěhování jednotlivých chráněných dílen
z Velkých Hoštic, Jaktaře a částečně také z Vlaštoviček do nových spojených Chráněných
dílen Charity Opava. Mnoho práce se udělalo při rekonstrukci prostor v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách či v Mravenečku. Začali jsme rozsáhlou přestavbu prostor sociálně
terapeutické dílny Radost. A mnoho dalšího.
To všechno by bylo neuvěřitelně náročné a vysilující i v normálních časech. A my jsme to zvládli souběžně s pandemickou krizí! Ne, náš rok 2020 nebyl ztracený, a už vůbec ne promarněný. Byl velmi náročný, ale také se v něm podařilo uskutečnit řadu dobrých věcí.
Jsem velmi hrdý na všechny naše zaměstnance, kteří dohromady tvoří Charitu Opava v časech dobrých i zlých. Děkuji všem, kteří v době krize s odvahou, trpělivostí a nasazením
odvedli spoustu dobré práce, byli si navzájem oporou a dokázali vytrvat ve službě těm, kteří
to nejvíce potřebovali.
Děkuji také našim podporovatelům, sponzorům, dobrovolníkům a všem Vám, kteří jste se
různými způsoby zapojili do podpory opavského charitního díla.
Jan Hanuš, ředitel Charity Opava
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Úsek PR

Úsek IT

Sekretariát

Provoznětechnický
úsek

Personální
úsek

Ekonomický
úsek

Statutární zástupce:
Jan Hanuš, ředitel

Zástupce ředitele:

Rada Charity Opava:

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

Radost

Mraveneček

Chráněné
a podporované bydlení

Ing. Tomáš Schaffartzik

Dům pro zrakově
postižené

Sekce
sociálních
služeb

Organizační uspořádání
Charity Opava

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

Denní stacionář
pro seniory

Charitní
pečovatelská služba

Pokojný přístav

Charitní ošetřovatelská
služba

Wellness centrum

Sekce služeb seniorům
a zdravotnických
zařízení

Sekce chráněného zaměstnávání:

Sekce sociální pomoci:

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

Sekce služeb seniorům a zdravotnických zařízení:
Naděje - Středisko
krizové pomoci

Občanská poradna

Bc. Petra Thiemlová, DiS.
tel: 553 764 084, thiemlova@charitaopava.cz

Sekce
sociální
pomoci

Ředitel Charity Opava

Rada
Charity Opava

Sekce provozu,
ekonomiky
a personalistiky

Organizační struktura
Charity Opava

Sekce sociálních služeb:

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

Sekce provozu, ekonomiky a personalistiky:
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Chráněná dílna
Vlaštovičky

Chráněná technická
dílna

Chráněné dílny
sv. Josefa

Sekce
chráněného
zaměstnávání

Jan Hanuš
tel.: 553 612 780, hanus@charitaopava.cz
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Sekce služeb
seniorům
a zdravotnických
zařízení

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 - 311 klientů - 7 dní v týdnu - 8 hodin denně - 65 261 provedených úkonů
- 19 045,75 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 - 536 klientů - 7 dní v týdnu - 8 hodin denně - 24 298 provedených úkonů
- 5 029 hodin s klienty
Poděkování:
Podpořeno z dotace Moravskoslezského kraje. Děkujeme.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

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. Středisko je zdravotnickým zařízením a je
členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.
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 - 190 klientů - 7 dní v týdnu - 24 hodin denně - 16 112 provedených úkonů
- 10 139 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.

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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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 - 49 klientů - 5 dní v týdnu - 8 hodin denně - 4 489 hodin s klienty
Poděkování:
• Děkujeme za podporu Moravskoslezskému kraji a statutárnímu městu Opava.
• Děkujeme za dobrou spolupráci všem rodinným pečovatelům našich klientů.

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.
V roce 2020 byla činnost klubu kvůli coronavirové pandemii a s ní souvisejícími nařízenými
opatřeními z velké části omezena.
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.

Sekce
sociálních
služeb

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 dle § 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 - 1 199 uživatelů - 5 dní v týdnu - 6 583 provedených úkonů - 3 291 hodin
s klienty
Poděkování:
• Děkujeme ÚP ČR za podporu.
• Podpořeno z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu. Děkujeme.
• Děkujeme všem našim zákazníkům.
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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 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 léčebny. 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.

chráněné bydlení - 11 zaměstnanců - 23 klientů - 7 dní v týdnu - 21 bytových jednotek 24 lůžek - 25 417 provedených úkonů

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

sociální rehabilitace - 9 zaměstnanců - 22 klientů - 5 dní v týdnu - 1 616 provedených
úkonů - 623 hodin s klienty

chráněné bydlení - 6 zaměstnanců - 17 klientů - 7 dní v týdnu - 6 bytových jednotek 11 lůžek - 6 542 provedených úkonů

Poděkování:
• Děkujeme Nadaci Leontinka za nákup počítačového softwaru pro nevidomé.
• Děkujeme Nadaci prof. Vejdovského za nákup zvětšovacího programu pro klienty se zbytky
zraku.
• Děkujeme Nadačnímu fondu českého rozhlasu za podporu projektu Simulovaná střelba
pro nevidomé.

následná péče - 6 zaměstnanců - 35 klientů - 7 dní v týdnu - 13 lůžek - 4 430 provedených
úkonů
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Poděkování:
• Děkujeme Občanskému sdružení Služovice a Vrbka za uspořádání Postní almužny pro naše
klienty.
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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 - 21 klientů - 5 dní v týdnu - 8 hodin denně - 6 289 hodin s klienty
Poděkování:
• Srdečně děkujeme všem, kteří nás podporují.

Radost sociálně
terapeutická dílna
Radost sociálně terapeutická dílna poskytuje ambulantní službu dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního postižení nebo chronického duševního onemocnění.
Posláním sociálně terapeutické dílny je lidem s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním nabízet takové pracovní aktivity, které jsou přizpůsobeny jejich schopnostem a potřebám. Dílny jsou tu pro ty, kteří se chtějí učit pracovnímu režimu a následně najít
vhodné zaměstnání, navazovat a udržovat vztahy se svými kolegy a hlavně se osamostatnit
v běžných činnostech dne.
Cílem je:
• klient, který má pracovní návyky a dovednosti, je samostatný v běžných denních záležitostech, umí si sám rozhodnout o běžných záležitostech o své osobě a našel svou specializaci
- něco v čem je dobrý, co mu jde, u čeho se cítí dobře a zvládne tuto činnost (co nejvíce)
samostatně, umí navázat a udržet sociální kontakty (vztahy);
• předcházení vzniku sociálního vyloučení dospělých osob, které z důvodu svého postižení
zatím nemohou najít uplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Vedoucí střediska: Bc. Tereza Šenková
Kontaktní údaje:
Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař
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 - 54 klientů - 5 dní v týdnu - 8 hodin denně - 1 291 hodin s klienty
Poděkování:
• Děkujeme Integrovanému regionálnímu operačnímu programu za podporu projektu „S radostí k lidem“ CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002235, jehož cílem je zvýšení kvality a dostupnosti služeb sociálně terapeutické dílny.
• Děkujeme panu JUDr. Oldřichu Řeháčkovi, Ph.D. za podporu projektu pojízdné kavárny.
• Děkujeme všem našim příznivcům a podporovatelům.
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Sekce
sociální
pomoci

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
6 zaměstnankyň - 5 dní v týdnu - 1 057 klientů - 1 935 provedených úkonů - 1 168,38 hodin s klienty
Poděkování:
• Děkujeme všem 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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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.

Sekce chráněného
zaměstnávání

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
Kylešovská 10, 746 01 Opava
Kontaktní údaje:
tel.: 553 653 776, mobil: 737 615 459
e-mail: nadeje@charitaopava.cz, fenix@charitaopava.cz
www.facebook.com/ Charita Opava, Fénix - krizová pomoc
5 zaměstnankyň - 5 dní v týdnu - pomoc osobám v krizi
Poděkování:
• Děkujeme všem 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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O chráněném zaměstnávání v Charitě Opava
Historie chráněného zaměstnávání v Charitě Opava se začala psát v roce 1996, kdy vznikly
první chráněné dílny jako vedlejší zařízení Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách. Úmyslem a cílem vzniku těchto dílen bylo nabídnout zdravotně znevýhodněným lidem nejen důstojné bydlení, ale také práci, která by přispěla k jejich zařazení do
širší společnosti. Tyto chráněné dílny se v roce 1998 přestěhovaly do nových, větších prostor v Opavě-Jaktaři, a daly tak vzniknout Chráněným dílnám sv. Josefa. V roce 2006 byla
uvedena do provozu nová Chráněná dílna Vlaštovičky. Obě dílny byly zaměřeny na výrobu
nejrůznějších rukodělných výrobků v šicí, keramické, tkací a kompletační dílně.
V květnu roku 2002 zahájila svou činnost v Charitě Opava Chráněná technická dílna pro
zdravotně postižené na demontáže a separaci odpadu ve Velkých Hošticích. Chráněná technická dílna vznikla za podpory EU, MPSV, ÚP a Magistrátu města Opavy. Důvodem pro otevření tohoto typu pracoviště byla sílící potřeba vytvořit pracovní příležitosti pro zaměstnávání
lidí těžce zaměstnatelných, zejména se změněnou pracovní schopností. Svým programem
je dílna převážně orientována na zpracování klasických i nebezpečných odpadů, zejména
elektroodpadu.
Pro činnost této Chráněné technické dílny Charita Opava usilovně hledala nové prostory. Toto
úsilí bylo korunováno úspěchem v únoru 2019, kdy se Charitě Opava podařilo za přispění Biskupství ostravsko-opavského získat část rozsáhlého areálu bývalé strojní traktorové stanice
na ulici Přemyslovců v Jaktaři. Na podzim roku 2020 byly dokončeny rozsáhlé rekonstrukce
a opravy budov, kam se postupně přesunuly všechny chráněné dílny opavské Charity. Velká
kapacita areálu umožní další rozvoj zaměstnávání zdravotně handicapovaných. Chráněné
dílny shromážděné „pod jednou střechou“ ponesou od 1. 1. 2021 název Chráněné dílny Charity Opava.
K 31. 12. 2020 - 174 zaměstnanců z toho 159 OZP/OTZP – 1 422 tun zpracovaných
odpadů - 811 tun odpadu přeloženo a předáno v rámci zpětného odběru - zkompletováno
223 167 ks hraček a 1 529 202 ks hydraulických koncovek.

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.
Chráněná dílna sv. Josefa splňuje 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 PRO TEBE na Kolářské 14
v Opavě nebo v e-shopu www.obchod.chdcho.cz.
Vedoucí střediska: Tomáš Rychlý
Kontaktní údaje:
Přemyslovců 26, 747 07 Opava-Jaktař
od 1. 10. 2020 Přemyslovců 37, 747 07 Opava-Jaktař
tel.: 553 654 696, mobil: 736 210 685
e-mail: chd@charitaopava.cz
e-shop: www.obchod.chdcho.cz
Poděkování
• Děkujeme ÚP ČR a statutárnímu městu Opava za podporu.
• Děkujeme všem našim partnerům a firmám, s nimiž spolupracujeme.

24 |

| 25

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 bylo možné v roce 2020 zakoupit na různých prodejních akcích a také v obchůdcích v supermarketu Terno v Jaktaři,
v OC Breda&Weinstein v centru Opavy nebo v e-shopu www.obchod.chdcho.cz.
Vedoucí střediska: Marie Bennková
Kontaktní údaje:
Marie Dolanské 19, 746 01 Opava-Vlaštovičky
od 1. 10. 2020 Přemyslovců 37, 747 07 Opava-Jaktař
tel.: 553 793 459, mobil: 739 002 711
e-mail: chdv@charitaopava.cz
e-shop: www.obchod.chdcho.cz
Poděkování:
• Děkujeme ÚP ČR a statutárnímu městu Opava za podporu.
• 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
od 1. 10. 2020 Přemyslovců 37D, 747 07 Opava-Jaktař
tel.: 553 764 057, mobil: 734 435 234
e-mail: chtd@charitaopava.cz
Poděkování:
• Podpořeno z dotace Moravskoslezského kraje. Děkujeme.
• Děkujeme za podporu ÚP ČR a statutárnímu městu Opava.
• Děkujeme všem našim partnerům a firmám, s nimiž spolupracujeme.
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Sekce provozu,
ekonomiky
a personalistiky

Zaměstnanci Charity Opava
V roce 2020 zaměstnávala Charita Opava celkem 286 zaměstnanců.
• 194 žen
• 92 mužů
• 135 OZP
• 41 OTZP
• 15 zaměstnanců na mateřské anebo rodičovské dovolené
V roce 2020 Charita Opava přijala 51 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, s 37 zaměstnanci jej naopak rozvázala. Bylo uzavřeno 49 dohod o provedení práce a 4 dohody o pracovní
činnosti.
Během roku 2020 se u nás prostřídalo 1437 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem
2800 hodin při Tříkrálové sbírce a dalších 1 392,5 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 samostatných celků a obcí, především Moravskoslezského kraje a statutárního
města Opavy, příspěvek Úřadu práce ČR, dary nadací, fyzických a právnických osob, výnosy
ze sbírek a tržby za vlastní výkony.
Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2020

36 616

Konečný stav k 31. 12. 2020

39 363

Přijaté dary

5 087

Přijaté dotace

64 417

Přijaté dotace EU
Tržby za služby a prodej
Úroky z termínovaného vkladu

85
75 996
55

Příjmy celkem

145 640

Mzdové výdaje

72 372

DPH

770

Investiční výdaje

1 763

Provozní výdaje

61 530

Výdaje na opravy budov

6 458

Výdaje celkem

142 893

V roce 2020 organizace získala na financování sociálních služeb provozní dotace od Moravskoslezského kraje z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu ve výši 19 737 tis. Kč, což
představuje snížení o 1 274 tis. Kč oproti roku předcházejícímu.
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Ke snížení dotací došlo u všech sociálních služeb, kromě služby Dům sv. Cyrila a Metoděje
ve Vlaštovičkách – sociální rehabilitace a Radost – sociálně terapeutická dílna, které z tohoto zdroje nezískaly žádnou dotaci. Tyto služby byly v roce 2020 z větší části financovány
z projektu MSK „Podpora služeb sociální prevence“, a to ve výši 1 983 tis. Kč pro sociální
rehabilitace a 4 233 tis. Kč pro sociálně terapeutickou dílnu.
Statutární město Opava (SMO) podpořilo provoz našich projektů ve výši 8 909 tis. Kč, což
představuje snížení o 446 tis. Kč celkových dotací oproti roku předcházejícímu. Ve službách
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené - sociální rehabilitace a Radost - sociálně
terapeutická dílna došlo ke snížení dotace oproti roku 2019. V ostatních službách došlo k navýšení dotace, kdy nejvýraznější navýšení se projevilo u služeb hospicové péče.
Z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK) jsme získali následující účelové dotace:
• Dotaci ve výši 2 258 tis. Kč v Programu na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na
rok 2020 v rámci dotačních titulů PSDP 3/20.
• Dotaci ve výši 300 tis. Kč v dotačním Programu na podporu hospicové péče na rok 2020
(ZDR III/20) – Poslední chvíle doma.
• Dotaci ve výši 80 tis. Kč z dotačního Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na
rok 2020 (ZDR I/20) – Léčíme doma!
• Dotaci ve výši 399,70 tis. Kč v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních
služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 na tyto projekty:
- Toaleta bez překážek 193,70 tis. Kč
- Elegantní bydlení 155 tis. Kč
- Nové elektro 51 tis. Kč
• Dotaci ve výši 274 tis. Kč v rámci projektu „Bezpečná podlaha“ z Programu na podporu
aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2020 PSP 2/20 Pořízení
materiálně-technického vybavení, opravy, rekonstrukce sociálních podniků s požadavkem na dotaci do 300 tis. Kč.
• Dotaci ve výši 25,82 tis. Kč z Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb
v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019-2020.
Další dotace z MPSV ČR jsme přijali v souvislosti s epidemií covid-19:

Na základě dlouholeté spolupráce s Úřadem práce České republiky v oblasti chráněného
zaměstnávání byla v roce 2020 na běžný účet organizace poskytnuta finanční podpora v celkové výši 22 088,59 tis. Kč, přičemž částka 238,94 tis. Kč byla zaúčtována jako příjmy příštích období, které obdržíme až v roce 2021. Příspěvek pro rok 2020 byl použit na provoz.
Z každoroční Tříkrálové sbírky (TKS) jsme získali 1 619,74 tis. Kč. Z toho finanční prostředky
ve výši 606,98 tis. Kč byly použity na podporu péče o seniory, částka ve výši 874,75 tis. Kč
byla využita na podporu péče o osoby se zdravotním postižením v chráněných dílnách. Další
finanční prostředky ve výši 121,64 tis. Kč byly použity na podporu péče o osoby s mentálním
postižením a dalšími kombinovanými vadami a částka ve výši 16,37 tis. Kč byla využita pro
krizovou pomoc.
Velké poděkovaní patří soukromým dárcům, fyzickým a právnickým osobám, nadacím, kteří podpořili činnost naší organizace finanční částkou 3 474,06 tis. Kč a nefinančními dary ve
výši 415,49 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 3 244 tis. Kč použita na dofinancování
provozních nákladů organizace. Dále pak částka 50 tis. Kč byla použita na nákup vysokozdvižného vozíku. Finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč byly převedeny do příštího roku na
zrealizování „Motokavárny pro Radost“.
Charita Opava získala v roce 2020 ze schválených veřejných sbírek částku 18,16 tis. Kč,
Částka 5 tis. Kč byla použita v souladu se schváleným účelem na financování provozních
nákladů organizace, částka 13,16 tis. Kč bude využita v příštím období.
Dalším významným zdrojem příjmů jsou tržby za poskytnuté služby a prodej vlastních výrobků a zboží ve výši 65 176,57 tis. Kč. Pokles těchto zdrojů příjmů o cca 5 101 tis. Kč byl
způsobem především uzavřením nebo omezením provozu našich služeb v důsledku covidové
pandemie.
V roce 2020 byl pořízen investiční majetek v celkové hodnotě 2 733,92 tis. Kč. Částka
754 tis. Kč se týká projektové dokumentace na opravy a rekonstrukci areálu Chráněných
dílen, v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách jsme zrealizovali
splaškovou přípojku ve výši 85,90 tis. Kč a zrekonstruovaly se bezbariérové toalety v hodnotě
310,66 tis. Kč. V denním stacionáři Mraveneček byly provedeny na základě studie stavební
úpravy v hodnotě 126,99 tis. Kč sloužící především pro bezproblémový pohyb a přesun klientů. Pro chráněné dílny byl pořízen vysokozdvižný vozík v hodnotě 1 456,37 tis. Kč, na který
jsme obdrželi dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 750 tis. Kč.

• Dotaci ve výši 285,89 tis. Kč z Programu podpory D na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření,
mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií
covid-19.
• Dotaci ve výši 802,49 tis. Kč z dotačního Programu E na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních opatření,
mimořádných opatření a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií
covid-19.
• Dotaci ve výši 1 131,92 tis. Kč z dotačního Programu C na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií covid-19.
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Provozní náklady jednotlivých středisek
Charity Opava v roce 2020 a zdroje jejich krytí

Příspěvek
MSK vč. IP

Příspěvek
Statut.
města Opavy
a obcí

Příspěvek
Úřadu práce
České
republiky

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

Ostatní
provozní
výnosy

Ostatní
dotace
ministerstev
(např.COVID)

Tržby za
služby
a prodej

Evropské
fondy

Celkem
výnosy

4 800 000

446 000

1 354 500

0

623 052

233 921

832 618

3 445 994

0

11 736 085

4 449 158

0

80 000

0

0

128 587

141 167

0

4 050 484

0

4 400 239

Charitní hospicová péče
Pokojný přístav

5 176 060

0

300 000

1 332 750

0

737 311

94 047

0

2 668 254

0

5 132 362

Wellness centrum

2 923 469

0

0

0

1 828 473

0

4 903

190 232

835 997

0

2 859 605

Denní stacionář pro seniory

4 324 995

2 251 000

154 000

750 300

0

167 962

145 660

282 315

508 027

0

4 259 264

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

7 555 016

3 300 000

669 670

514 500

162 712

177 067

320 622

319 973

2 047 032

0

7 511 577

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

2 351 989

0

1 983 000

0

0

184 636

0

132 011

0

0

2 299 647

Radost sociálně terapeutická dílna

5 052 569

0

4 233 636

0

302 730

129 618

0

85 725

100 624

152 079

5 004 412

Chráněné a podporované bydlení pro
duševně nemocné - chráněné bydlení

3 214 779

1 740 000

255 770

504 000

0

13 817

114 365

174 541

353 811

0

3 156 304

Chráněné a podporavané bydlení pro
duševně nemocné - následná péče

3 404 848

1 800 000

276 380

525 000

0

0

99 924

131 464

527 846

0

3 360 614

Mraveneček

5 076 327

2 946 000

233 000

1 056 300

0

13 817

160 557

185 259

453 299

0

5 048 232

Chráněné dílny

47 226 780

0

274 000

2 317 500

19 794 678

4 699 834

1 244 201

0

18 460 866

0

46 791 078

Občanská poradna - Opava

2 219 644

1 730 000

96 000

250 000

0

7 406

2 623

42 172

31 500

0

2 159 701

Naděje - středisko krizové pomoci

1 713 495

1 170 000

70 000

305 000

0

77 373

1 525

34 230

0

0

1 658 128

Vedlejší činnost

31 440 316

0

0

0

0

0

393 162

0

31 691 188

0

32 084 350

163 192

0

0

0

0

29 245

2 570

0

1 653

120 016

153 484

138 073 703

19 737 000

9 071 456

8 909 850

22 088 593

6 989 726

2 959 246

2 410 540

65 176 576

272 095

137 615 081

Náklady

Příspěvek
ze státního
rozpočtu kapitoly 313

Charitní pečovatelská služba

11 781 065

Charitní ošetřovatelská služba

Název střediska

Ředitelství Charity Opava
Celkem
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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, materiálního nebo finančního, si velice vážíme, protože i sebemenší
příspěvek má pro nás velikou hodnotu.
Velké poděkování patří firmám, nadacím, občanům, spolkům, institucím a dobrovolníkům,
kteří nám v době koronavirové pandemie poskytli potřebnou dezinfekci a ochranné prostředky, zaslali peněžité dary k jejich nákupu nebo nabídli svou pomoc, např. při šití roušek.
Děkujeme také všem, kteří podpořili Charitu Opava prostřednictvím Tříkrálové sbírky.
Finanční a materiální dary poskytli:
Nadace ČEZ
Nadační fond českého rozhlasu - sbírka Světluška
Nadace Leontinka
Nadace prof. Vejdovského
Nadace SYNER
Město Hradec nad Moravicí
Město Kravaře
Obec Bohuslavice
Obec Bolatice
Obec Branka u Opavy
Obec Brumovice
Obec Dolní Životice
Obec Háj ve Slezsku
Obec Holasovice
Obec Chlebičov
Obec Mokré Lazce
Obec Skřipov
Obec Služovice
Statutární město Opava - městská část Malé Hoštice

557

právnických a fyzických osob z celé České republiky

Děkujeme!
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