Středisko Šternberk

Středisko Uničov

„CHARITA ŠTERNBERK
chce být viditelným znamením
milosrdné lásky pro člověka
v ohrožení nebo nouzi“.

Středisko Litovel

Úvodní slovo ředitelky
Uběhl další rok, kdy jsme v souladu s posláním poskytovali pomoc a podporu uživatelům našich
sociálních a zdravotních služeb a nyní předkládám rekapitulaci formou Výroční zprávy. Se slovy
poděkování, uznání naší práce se setkáváme od klientů, jejich rodinných příslušníků, také od zřizovatele
a dárců. Taktéž činím já, protože jen ve spolupráci všech, může vznikat a rozvíjet se kvalitní služba pro
člověka, který se ocitá na pokraji svých sil a potřebuje zažít dotek milosrdné lásky i praktické pomoci.
Rok 2018 přinesl vyšší finanční stabilizaci v oblasti mezd a personálního zabezpečení, přibyl nám
vozový park a zlepšilo se vybavení v některých službách. Převážnou část služeb již poskytujeme na
celém území šternberského děkanátu i za podpory dárců Tříkrálové sbírky. Dokážeme čerpat finanční
prostředky z fondů Evropské unie, máme dlouhodobé dárce Benefičních koncertů, prohlubuje se
spolupráce s vedením měst Šternberka, Uničova a Litovle a se starosty obcí všech mikroregionů.
Podporu poskytuje i Olomoucký kraj. Jsme zapojeni do komunitního plánování sociálních služeb,
abychom pružně reagovali na poptávku chybějících služeb. Myslím si, že kdo se blíže seznámí
s rozsahem činností naší charity, tak nás vnímá transparentně a důvěryhodně, a to je naše vizitka.
Být součástí charitního díla a současně řídit „kormidlo“ ve mně vyvolává velký pocit odpovědnosti, také
pokory a důvěry v bezpečný přístav. Děkuji tedy všem za jakýkoliv projev podpory v rovině duchovního
doprovázení a finanční podpory i v dalších letech.
S přáním Pokoje a dobra.

Bc. Pavlína Vyvozilová

Kormidlo
Pokud loď stojí, kormidlo neslouží.
Slouží jen odvážnému a vede k cíli toho, kdo pluje.
Jen toho vede víra bezpečně životem,
kdo má odvahu ve víře chodit
a nechce jen sedět v jistotě.
Mons. Jan Graubner
(Minimeditace - Co říkaly věci)

Základní údaje o organizaci
Charita Šternberk vznikla na základě dobrovolného společenství šternberských věřících.
Arcibiskup olomoucký ji zřídil v roce 1991. Charita Šternberk je církevní právnická osoba s
vlastní právní subjektivitou, je registrována na Ministerstvu kultury (zařazena do rejstříku
30. 10. 1996, pod číslem 8/1-02-722/1996), podle zákona 3/2002 Sb. o svobodě náboženského
vyznání a postavení církví a náboženských společností. Současně tvoří základní složku
Arcidiecézní charity Olomouc, která je součástí Charity České republiky a je členem
mezinárodního svazku Caritas Internationalis.
SÍDLO A KONTAKTY:
Charita Šternberk, Opavská 13, 785 01 Šternberk
Tel./ fax: 585 011 014
e-mail: info@sternberk.charita.cz
web: www.sternberk.charita.cz
Číslo účtu: Česká spořitelna a.s., pobočka Šternberk 1802861309/0800
IČ: 45238642
DIČ: CZ45238642
Středisko Šternberk: Opavská 13, 785 01 Šternberk
Středisko Uničov: Šternberská 497, 783 91 Uničov
Středisko Litovel: Vítězná 1129, 784 01 Litovel
VEDENÍ ORGANIZACE:
Ředitelka: Bc. Pavlína Vyvozilová (tel.: 581 110 931, 608 719 393)
e-mail: pavlina.vyvozilova@sternberk.charita.cz
Zástupce ředitelky a vedoucí střediska Litovel:
Ing. Ludmila Zavadilová (tel.: 585 341 444, 581 110 694, 736 750 222)
e-mail: ludmila.zavadilova@sternberk.charita.cz
Vedoucí střediska Uničov:
Bc. Alena Charouzová (tel.: 585 054 519, 581 110 921, 739 500 407)
e-mail: alena.charouzova@sternberk.charita.cz
Správní středisko:
Účetní – ekonom: Ing. Kristýna Vyvozilová (tel.: 733 755 871)
Účetní – personalista: Lucie Vychodilová (tel.: 731 405 515)
PODPORU PRACOVNÍKŮ CHARITY, NEZÁVISLOU ODBORNOU POMOC A
PORADENSTVÍ POSKYTOVALI:
Supervizoři: PhDr. Antonín Bryks, Mgr. Hana Štěpánková, Mgr. Renata Václavková,
Mgr. Edmund Wittmann
Poradní orgán: Poradním orgánem v závažných záležitostech je Rada Charity Šternberk, která
se řídí jednacím řádem. V roce 2018 pracovala v tomto složení:
Předseda: Mgr. Jaromír Hublar, Ph.D.
Členové: Mgr. Miroslava Petřeková, Ing. Jitka Zajacová, Jana Nováková, Mgr. Anna Grúzová,
DiS, PhDr. Hana Likešová, Pharm. Dr. Pavel Nakládal
Kontrolní orgán: Revizní komise kontroluje účetnictví a dodržování Stanov ACHO.
V roce 2018 pracovala v tomto složení:
Předseda: Monika Lakomá, členové: Jitka Palůchová, Ing. Pavel Přidal
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Domácí zdravotní péče/Domácí hospicová péče
Tato služba je poskytována ve Šternberku, Uničově i Litovli.
Vedoucí a metodik zdravotních služeb

Mgr. Dana Vyhlídalová

Vrchní sestra střediska Uničov
adresa
telefon
e-mail
web

Mgr. Dana Vyhlídalová
Šternberská 497, UNIČOV
733 755 927
dana.vyhlidalova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Vrchní sestra střediska Šternberk
adresa
telefon
e-mail
web

Bc. Vendula Roháčová
Opavská 13, ŠTERNBERK
608 719 434
vendula.rohacova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Vrchní sestra střediska Litovel
adresa
telefon
e-mail
web

Miroslava Svozilová
Vítězná 1129, LITOVEL
733 755 861
miroslava.svozilova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Cílová skupina
Lidé všech věkových kategorií, indikačních a diagnostických skupin, kteří jsou z důvodu
změněného zdravotního stavu plně či částečně odkázáni na odbornou pomoc a pomoc druhé
osoby (senioři, lidé s chronickým onemocněním, zdravotně postižené osoby, nevyléčitelně
nemocní a umírající). Péče je poskytována všem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, náboženské či
politické orientace. Rozhodující je zdravotní stav a celková potřebnost péče.
Obsah služby
V rámci domácí zdravotní péče a domácí hospicové péče poskytujeme péči léčebnou,
preventivní, ošetřovatelskou a rehabilitační. Tato péče je poskytována na základě ordinace
praktického lékaře nebo na základě indikace ošetřujícího lékaře při propuštění z nemocničního
zařízení. Péče je poskytována formou návštěvní služby ve vlastním sociálním prostředí
nemocného a je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Provozní doba
Služba je poskytována nepřetržitě, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně
Přehled poskytovaných zdravotních výkonů
 monitoring fyziologických funkcí
 měření glykemie glukometrem
 aplikace inzulínu (nácvik, edukace)
 odběry krve a biologického materiálu
 aplikace léčebné terapie















aplikace transdermálních náplastí
aplikace injekcí, aplikace opiátů
aplikace infúzní terapie s. c. - hypodermoklýza
aplikace klyzmatu
péče o pacienty s výživovými sondami, drenážemi
péče o pacienty se stomií (kolostomie, nefrostomie, urostomie)
péče o permanentní močové katetry mužů a žen
zavedení permanentního katetru u žen
prevence a léčba dekubitů
lokální ošetření a převazy defektů kůže, bércových vředů a pooperačních ran
kompresivní terapie - bandáže
ošetřovatelská rehabilitace
(po CMP, úrazech a operacích; zácvik protetických a kompenzačních pomůcek)
péče o pacienty v terminálním stavu

Statistické údaje
Šternberk

Uničov

Litovel

Počet klientů

221

285

221

Počet návštěv

5 193

6 378

4 808

Počet výkonů

10 306

11 095

7 901

Počet najetých kilometrů

25 686

35 117

35 418

Oblast působnosti
Středisko Šternberk
Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany (Pohořany, Véska), Domašov nad Bystřicí,
Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice,
Huzová, Jívová, Komárov, Lipina, Lužice, Město Libavá (Heroltovice), Mladějovice,
Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Strukov, Štarnov, Šternberk (Dalov, Chabičov,
Krakořice, Těšíkov), Štěpánov (Benátky, Březce, Moravská Huzová, Stádlo), Žerotín.
Domácí hospicová péče byla podpořena z prostředků Tříkrálové sbírky.

Středisko Uničov
Dlouhá Loučka (Křivá, Plinkout, Valšův důl), Lipinka, Medlov (Hlivice, Králová, Zadní
Újezd), Nová Hradečná, Paseka (Karlov, Pasecký Žleb), Šumvald (Břevenec), Troubelice
(Dědinka, Lazce, Pískov), Újezd (Haukovice, Rybníček), Uničov (Benkov, Brníčko, Dětřichov,
Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina, Renoty, Střelice), Želechovice.
Domácí zdravotní péče byla podpořena z prostředků Města Uničov.

Středisko Litovel
Bílá Lhota (Červená Lhota, Hrabí, Hradečná, Měník, Pateřín, Řimice), Bílsko, Bouzov
(Bezděkov, Blážov, Doly, Hvozdečko, Jeřmaň, Kadeřín, Kovářov, Kozov, Obectov, Olešnice,
Podolí, Svojanov), Červenka, Dubčany, Haňovice (Kluzov), Cholina, Litovel (Březové,
Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory,
Unčovice, Víska), Loučka, Luká (Březina, Javoříčko, Ješov, Střemeníčko, Veselíčko), Měrotín,
Mladeč (Nové Zámky, Sobáčov), Náklo (Lhota nad Moravou, Mezice), Olbramice, Pňovice,
Příkazy (Hynkov), Senice na Hané (Cakov, Odrlice), Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov
(Prátná).
Domácí zdravotní péče byla podpořena z prostředků Města Litovel.

Domácí hospicová péče byla podpořena z prostředků Tříkrálové sbírky.

Zájem veřejnosti i lékařů o služby Domácí zdravotní a hospicové péče stále narůstá. Ke
klientům uplatňujeme holistický přístup s ohledem na jejich měnící se zdravotní stav a potřeby.
Součástí komplexní péče je také podpora klientovi rodiny a jeho blízkých. Nabízíme zapůjčení
specifických zdravotních pomůcek, možnost zprostředkování pomoci duchovní i sociální,
zprostředkování důležitých kontaktů a informací. Komplexní odborná zdravotní péče, včetně
péče hospicové je poskytována na základě spolupráce s praktickými lékaři a s lékaři z
odborných ambulancí. Přijímáme klienty také z různých lůžkových zařízení. Jsme smluvním
partnerem všech zdravotních pojišťoven v našem regionu. Velký důraz klademe na vzdělání
všeobecných sester, které v terénních službách pracují. V roce 2018 absolvovaly řadu školení
v oblasti zdravotní péče o seniory a v oblasti paliativní péče, kdy navštívily i Mezinárodní
konferenci pro Paliativní péči v Praze.
Všechna střediska Domácí zdravotní péče byla podpořena z
programu Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Všechna střediska Domácí hospicové péče byla podpořena
z prostředků Olomouckého kraje.

Poděkování za péči - opsaný dopis:
Vážená paní ředitelko,
chtěla bych, Vaším prostřednictvím, poděkovat všem pracovnicím charity Litovel za
dlouholetou péči o mého manžela Miroslava Neorala z Nasobůrek. Jen díky děvčatům, jejich
péčí, pohlazení, povzbuzením mohl manžel zůstat v domácí péči. Byly za ta léta jako naše
rodina. Tato práce se nedá zaplatit, musí se dělat s láskou. Ještě jednou mnohokrát děkuji.
Neoralová - manželka
(uveřejnění schváleno paní Neoralovou)

Charitní pečovatelská služba
Tato služba je poskytována ve Šternberku, Uničově i Litovli.
Vedoucí projektu
adresa
telefon
e-mail
web
Vedoucí stanice střediska Šternberk
adresa
telefon
e-mail
web

Ing. Ludmila Zavadilová
Vítězní 1129, LITOVEL
581 110 694, 736 750 222
ludmila.zavadilova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Bc. Barbora Bernátová, DiS.
Opavská 13, ŠTERNBERK
585 011 014, 739 242 624
barbora.bernatova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Vedoucí stanice střediska Uničov
adresa
telefon
e-mail
web

Bc. Petra Kejvalová, DiS.
Šternberská 497, UNIČOV
585 054 519, 605 897 998
petra.kejvalova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Vedoucí stanice střediska Litovel
adresa
telefon
e-mail
web

Zita Stinglová
Vítězná 1129, LITOVEL
585 341 444, 736 750 221
zita.stinglova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Cílová skupina
 uživatelé se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech z důvodu
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby
 senioři se sníženou soběstačností z důvodu věku v základních životních dovednostech,
zejména se sníženou schopností zajistit péči o svou osobu a domácnost
Obsah služby
Služba poskytuje následující základní činnosti dle § 40 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních
službách:
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 pomoc při zajištění chodu domácnosti
 prostředkování kontaktu se společenským prostředím

Dále služba poskytuje následující fakultativní služby:
 přeprava uživatele autem pečovatelské služby
 pronájem jídlonosičů
Provozní doba
Středisko Šternberk
Služba je poskytována v pracovní dny pondělí-pátek od 7.00 do 19.30 hodin – odpolední a
večerní služba jen pro osamělé uživatele bez rodinného zázemí a v případech, kdy je potřeba
odlehčit pečující osobě. Sobota, neděle a svátky od 7.00 do 19.30 hodin – jen pro osamělé
uživatele bez rodinného zázemí a v případech, kdy je potřeba odlehčit pečující osobě.
Střediska Uničov a Litovel
Služba je poskytována v pracovní dny pondělí-pátek od 7.00 do 15.30 hodin. V případě
požadavku uživatele a volné personální kapacity zařízení lze čas poskytování služby po
domluvě rozšířit.
Statistické údaje
Šternberk

Litovel
Počet klientů
Počet výkonů - vyhláškových
Počet výkonů – fakultativních
Počet hodin péče
Počet najetých kilometrů

Uničov

72

62

102

11 157

12 705

13 519

363

372

634

7 504

2 896

5 833

56 130

36 371

48 984

Oblast působnosti
Středisko Šternberk
Šternberk (Dalov, Chabičov, Krakořice, Těšíkov) a další obce regionu: Babice, Bohuňovice,
Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Hnojice, Horní Loděnice,
Hraničné Petrovice, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina, Lužice, Město Libavá (Heroltovice),
Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Strukov, Štarnov, Štěpánov (Benátky, Březce, Moravská Huzová,
Stádlo) a Žerotín.
Službu v daném roce podpořili:
Město Šternberk, Nadace Krása pomoci, Tříkrálová sbírka

Podpořeno v rámci projektu MMR „Zvyšování dostupnosti charitních služeb na Uničovsku a
Šternbersku pro sociálně vyloučené osoby“, registrační číslo: CZ.06.2.56./0.0/0.0/16040/0002220.

Středisko Uničov
Uničov a další obce regionu: Uničov (Benkov, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní
Sukolom, Nová dědina, Renoty, Střelice), Dlouhá Loučka (Plinkout, Křivá, Valšův důl), Libina,
Lipinka, Medlov (Hlivice, Králová, Zadní Újezd), Nová Hradečná, Oskava (Bedřichov,
Mostkov, Třemešek, Václavov), Paseka (Karlov, Pasecký Žleb, Sovinec), Šumvald (Břevenec),
Troubelice (Dědinka, Lazce, Pískov), Újezd (Haukovice, Rybníček), Želechovice.
Službu v daném roce podpořili:
Město Uničov

Středisko Litovel
Litovel a další obce regionu: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Cholina,
Loučany, Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Náměšť na Hané, Olbramice, Pňovice,
Příkazy, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov.
Službu v daném roce podpořili:
Město Litovel

Pečovatelská služba dala našim klientům možnost setrvat i přes jejich zdravotní problémy
v domácím prostředí. Často nahradila nebo oddálila hospitalizaci v nemocnici nebo umístění
v sociálním zařízení. Mnohdy zdánlivě jednoduché činnosti běžného života tito lidé vlastními
silami těžko zvládají. Nejčastěji poskytovanými výkony byly pomoc při osobní hygieně,
příprava a podání jídla, dovoz jídla, nákupy a pochůzky, pomoc s úklidem domácnosti,
doprovod klienta k lékaři, na úřady a podobně.
Z celkového počtu uživatelů bylo 77% žen a 23% mužů. Věkové složení našich uživatelů
služby bylo: 5% lidé do 65 let, 30% lidé mezi 65 až 80 lety a 65% lidé nad 80 let.
Všechna střediska Charitní pečovatelské služby byla podpořena z programu Výbor dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové a Olomouckého kraje.

Sociální rehabilitace Rozkvět
Tato služba je poskytována pouze ve středisku Šternberku.
Vedoucí služby
adresa
telefon
e-mail
web

Mgr. Veronika Hudcová (do 31. 12. 2018)
Bc. Jana Vráblíková (od 1. 1. 2019)
Opavská 13, ŠTERNBERK
585 011 014, 739 500 408
jana.vrablikova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Cílová skupina
Služba je určená pro soby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením ve věku od 16 do
64 let, případně s přidruženou další vadou či onemocněním, např.: zraková vada, rysy poruch
autistického spektra, tělesné postižení, epilepsie, kardiovaskulární onemocnění aj.

Obsah služby
Základní činnosti dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou poskytovány jak
individuálně, tak skupinově ambulantní i terénní formou:





nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začleňování
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služba - doprava klientů automobilem. Pro službu SR Rozkvět je primárně určen
charitní vůz Škoda Fabia, r. v. 2014. Doprava je zpoplatněna dle platné metodiky služby.
Pracovnice služby zabezpečují společně veškeré smluvní i fakultativní činnosti. Umožňují
uživatelům upevnit nejen stávající dovednosti, ale také načerpat nové v péči o sebe a o
domácnost.
Základem po celou dobu poskytování služby je individuální přístup, zajištěný prostřednictvím
individuálního plánování, čímž je služba poskytovaná s respektem k uplatňování vlastní
vůle, k individuálním schopnostem a možnostem každého uživatele, samozřejmě
s přihlédnutím k přiměřenému riziku.
Uživatelé jsou neustále:
 aktivizováni
 povzbuzováni a podporováni k soběstačnosti a samostatnosti, zejména v oblasti
sebeobsluhy, rozhodování se, společenského chování aj.
 motivováni k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování
nepříznivé sociální situace
 posilováni v sociálním začleňování
V roce 2018 pracovnice pomáhaly navazovat uživatelům služby kontakt se společností,
prostřednictvím návštěv kulturních památek (vyhlídka v Chabičově, Těšíkovská kyselka,
rozhledna Praděd, Rešovské vodopády, hrad Šternberk), společenských akcí (aranžérská

soutěž Vincentinum, ples Vincentinum, Benefiční koncert), výstav (výstaviště Flora, výstaviště
Praha- Mumie světa), galerií (Expozice času), trhů, vzdělávacích zařízení (muzeum vězeňství
Uničov, výstava loutek v muzeu Litovel, papírna Velké Losiny, Rozárium + botanická zahrada
Olomouc, muzeum Olomouckých tvarůžku A.W., ZOO Olomouc, park Př. F UP), sportovních
zařízení (bowling, plavecký bazén Bohuňovice, wellness centrum Bruntál), terapií
(muzikoterapie, canisterapie, hippoterapie, solná jeskyně), obchodů, kaváren, cukráren a
dalších veřejných služeb (zmrzlinárium, nákupy, holičství).
Proběhlo i několik neformálních setkání (Zahradní slavnost - setkání rodičů uživatelů,
Vánoční posezení s uživateli a rodiči), dále opékání špekáčků, písničky s kytarou.
Nechyběla účast na Tříkrálové sbírce, či zviditelnění služby například vánoční výstavou
výrobků SR Rozkvět v Infocentru Šternberk.

Provozní doba
Ambulantní služba
Pondělí – pátek 8.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 hodin (odpolední provoz jen po předchozí domluvě)
Terénní služba
Pondělí, středa

13.00 – 15.00 hodin (jiné časy jsou možné jen po předchozí domluvě)

Statistické údaje
Počet uživatelů služby

15

Uživatelé ambulantní i terénní formy

11

Uživatelé terénní formy

4

Ženy

10

Muži

5

Věková kategorie klientů služby je dospělí 27 – 64 let, průměrný věk klientů je 40 let.

Okamžitá kapacita (počet osob)

3

Okamžitá kapacita pro skupinové činnosti (počet osob)

6

Průměrné naplnění okamžité kapacity
Počet hodin přímé sociální práce
Celkový počet hodin strávených na cestě za uživatelem
Počet intervencí
Oblast působnosti
Mikroregion Šternbersko
Službu v daném roce podpořili:
Olomoucký kraj, Město Šternberk

86%
4 385
65
8 560

Kuchyňka uživatelů služby

Společenská místnost uživatelů
služby

Jiloro-Srdíčko
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tato služba je poskytována ve Šternberku, Uničově i Litovli.
Vedoucí služby
adresa
telefon
e-mail
web

Mgr. Jana Smyčková
do 31. 12. 2018 - Měsíční 3, ŠTERNBERK
od 1. 1. 2019 - Dvorská 13, ŠTERNBERK
776 817 757
jiloro@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Středisko Šternberk
adresa
telefon
e-mail
web

Mgr. Blanka Jurdičová (sociální pracovník)
Dvorská 13, ŠTERNBERK
731 643 780
jiloro@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Středisko Uničov
adresa
telefon
e-mail
web

Mgr. Blanka Jurdičová (sociální pracovník)
Šternberská 497, UNIČOV
731 643 780
sas.unicov@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Středisko Litovel
adresa
telefon
e-mail
web

Mgr. Blanka Jurdičová (sociální pracovník)
Vítězná 1129, LITOVEL
731 643 780
sas.litovel@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Cílová skupina
Rodiny s dětmi ze Šternberska, Uničovska a Litovelska, které jsou dlouhodobě v obtížné sociální
situaci

Obsah služby
Služba poskytuje základní činnosti:
 výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních činností
Ve středisku Šternberk byla poskytována i fakultativní služba – zajišťování stravování
v ambulantní službě a to do 31. 12. 2018.
Provozní doba střediska Šternberk
Ambulantní služba pondělí-čtvrtek
pátek
Terénní služba
pondělí-čtvrtek
pátek

8.00 - 14.00 hodin
8.00 - 11.00 hodin
8.00 - 16.00 hodin
8.00 - 11.00 hodin

Provozní doba střediska Uničov
Terénní služba
úterý, středa
pátek

8.00 - 16.00 hodin
8.00 - 11.00 hodin (dle potřeby)

Provozní doba střediska Litovel
Terénní služba
pondělí, čtvrtek 8.00 - 16.00 hodin
pátek
8.00 - 11.00 hodin (dle potřeby)
Statistické údaje

Počet smluv
Počet zapsaných dětí v ambulantní
službě
(provozovalo pouze středisko Šternberk)
Počet hodin přímé práce
Cesta
Počet kontaktů
Počet intervencí

Středisko
Šternberk
30

Středisko
Uničov
15

Středisko
Litovel
19

12

-

-

2 114:30

526:05

719:50

169:45

128:30

181:00

941

420

404

1 440

301

403

Oblast působnosti
Středisko Šternberk
Šternberk, Babice, Bohuňovice, Dalov, Domašov u Šternberka, Hnojice, Hlásnice, Horní Loděnice,
Hraničné Petrovice, Chabičov, Jívová, Komárov, Krakořice, Lipina, Lužice, Mladějovice, Moravská
Huzová, Řídeč, Stádlo, Štarnov, Těšíkov

Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi bylo hrazeno v rámci
projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, registrační číslo:
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.

Službu v daném roce dále podpořili:
Olomoucký kraj, Město Šternberk

Středisko Uničov
Uničov, Benkov, Brníčko, Břevenec, Dlouhá Loučka, Dědinka, Dětřichov, Hlivice, Karlov, Králová,
Křivá, Libina, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Oskava, Paseka, Plinkout, Renoty, Rybníček, Sovinec,
Střelice, Sukolom, Šumvald, Troubelice, Újezd u Uničova, Zadní Újezd, Želechovice

Podpořeno v rámci projektu MMR „Zvyšování dostupnosti charitních služeb na Uničovsku a
Šternbersku pro sociálně vyloučené osoby“, reg. č.: CZ.06.2.56./0.0/0.0/16-040/0002220.

Službu v daném roce dále podpořili:
Olomoucký kraj, Město Uničov, Tříkrálová sbírka

Středisko Litovel
Litovel, Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Cholina, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice,
Příkazy, Slavětín, Střeň, Vilémov, Strukov, Liboš, Štěpánov, Horka, Křelov

Služba je poskytovaná v oblasti Litovelska od 1. 8. 2017 díky projektu MAS - Řešení dluhové
problematiky a podpora rodin na Litovelsku, reg. č.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_47/0006954. Zde
je realizovaná jako terénní forma, která probíhá v rodinách uživatelů. Pracovnice mají zázemí
v budově sídla Charity Šternberk – středisko Litovel.

Službu v daném roce dále podpořili:
Olomoucký kraj

Nízkoprahová denní centra
Tato služba je poskytována ve Šternberku a Uničově.
Název služby ve středisku Šternberk

Nízkoprahové denní centrum UZEL

Vedoucí služby
adresa
telefon
e-mail
web

Bc. Zuzana Knopfová
Opavská 13, ŠTERNBERK
585 011 014, 739 500 406
zuzana.knopfova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Název služby ve středisku Uničov
Vedoucí služby
adresa
telefon
e-mail
web

Nízkoprahové denní centrum SCHOD
Bc. Dana Vrzalíková (do 30. 6. 2018)
Mgr. Marie Hýžová, DiS. (od 1. 7. 2018)
Šternberská 497, UNIČOV
585 054 519, 739 500 404
schod.unicov@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Cílová skupina
Osoby bez přístřeší (a jejich osoby blízké)
Obsah služby
 poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: hygienický servis (WC, sprcha, poskytnutí
hygienických prostředků), praní a sušení prádla, zajištění šatstva, zprostředkování
zdravotního ošetření, pobyt v denní místnosti
 poskytnutí stravy: potravinový servis (káva, čaj, polévka, pečivo, pitný režim), pomoc
s přípravou stravy
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
individuální konzultace, základní krizová intervence, poradenství pro klienty (osoby
blízké), informační servis, odkazy a zprostředkování, doprovod, volný internet,
základní poradenství (právní, rodinné, dluhové apod.)
Provozní doba
Středisko Šternberk
Ambulantní služba pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hodin
Terénní služba
středa
9.00 - 11.00 hodin
Středisko Uničov
Ambulantní služba
Terénní služba

pondělí - pátek 8.00 - 12.30 a 13.00 - 15.30 hodin
čtvrtek
13.00 - 15.00 hodin

Statistické údaje
Středisko Šternberk

Středisko Uničov

Počet uživatelů

75 (55 mužů, 20 žen)

125 (mužů, žen)

Počet kontaktů

2 048

3 991

11

16

537

216

2 481

2 874

Praní oblečení

387

234

Sociální práce

832

2 763

Průměrný počet uživatelů na 1 den provozu
Zprostředkování oblečení
Podání jídla

Oblast působnosti
Středisko Šternberk
Šternberk a obce mikroregionu Šternbersko
Ve středisku Šternberk je v zimním období poskytována služba tzv. „Suchá židle“ to je možnost
přenocování osobám bez přístřeší v zimních měsících po dobu mrazivých nocí, kdy mohou tito
lidé umrznout. V roce 2018 byla služba Suchá židle otevřena od 19. 11. 2018 a ukončena 16.
3. 2019. Během celého tohoto období je poskytován také víkendový provoz - soboty a neděle
od 8:00-12:00. Službu „Suchá židle“ využilo v měsíci listopadu 2018 7 klientů (5 mužů, 2
ženy), v měsíci prosinci 2018 6 klientů (5 mužů, 1 žena).
Službu v daném roce podpořili:
Olomoucký kraj, Město Šternberk

Denní místnost pro klienty

Zázemí pro obslužný personál

Středisko Uničov
Uničov a obce mikroregionu Uničovsko
Službu v daném roce podpořili:
Olomoucký kraj, Město Uničov

Denní místnost pro klienty

Naše služba pro Nízkoprahová denní centra je postavena na principu individuálnosti práce
s klientem. Častý a blízký kontakt s klienty umožňuje pracovníkům více pracovat s problémy
klientů a některým problémům i předcházet. Naše služba se věnuje lidem, kteří často nemají
vůbec nic, ani příjem, ani bydlení a mnohdy ani vlastní doklad totožnosti. Při poskytování
pomoci se snažíme klást důraz především na praktičnost a účelnost pomoci, kdy klientům
pomáháme nejen poskytnutím odborného poradenství, ale i materiálním zajištěním
(potravinová, hygienická pomoc atd.).
V roce 2018 využilo naši službu sice méně klientů než v předchozích letech, ale počet
intervencí zůstává téměř na stejné výši jako dříve. V roce 2018 se výrazněji projevila změna
skladby klientů, kdy se zvýšil počet klientů staršího věku (od 55 – 70 let), kteří nedosáhli na
starobní nebo invalidní důchod, mnohdy jsou vyřazení z evidence Úřadu práce a mají velmi
nízké a mnohdy téměř vůbec žádné příjmy a nacházejí se na hranici invalidity. Práce s těmito
klienty je velmi náročná.

Charitní poradna NEDLUŽÍM
Tato služba je poskytována ve Šternberku, Uničově i Litovli.
Vedoucí služby
adresa
telefon
e-mail
web
Středisko Šternberk
adresa
telefon
e-mail
web

Bc. Dana Vrzalíková, DiS.
Šternberská 497, UNIČOV
724 732 839
dana.vrzalikova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Pavla Kubešová DiS. (sociální pracovník)
Opavská 13, ŠTERNBERK
730 585 751
poradna.sternberk@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Středisko Uničov
adresa
telefon
e-mail
web

Bc. Pavla Jarošová (sociální pracovník)
Šternberská 497, UNIČOV
605 314 434
poradna.unicov@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Středisko Litovel
adresa
telefon
e-mail
web

Mgr. Jana Milčická (sociální pracovník)
Vítězná 1129, LITOVEL
730 585 753
poradna.litovel@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Cílová skupina
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, zejména
v důsledku dluhové pasti.
Obsah služby
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - odkazy a zprostředkování,
informační servis, doprovod, volný internet (mimo volného internetu je možno činnosti
poskytnout ambulantní i terénní formou)
 sociálně terapeutická činnost poskytujeme poradenství zejména v oblasti práva
(oblast dluhové problematiky) a poradenství v oblasti sociálních systémů
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí - první jednání a zahájení spolupráce, individuální konzultace a základní
krizová intervence
Provozní doba
Středisko Šternberk
Ambulantní služba čtvrtek, pátek
Terénní služba
úterý

8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin
13.00 - 15.00 hodin

Středisko Uničov
Ambulantní služba
Terénní služba
Středisko Litovel
Ambulantní služba
Terénní služba

pondělí, středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin
úterý, čtvrtek 8.00 - 12.00
úterý
13.00 - 15.00 hodin

pondělí, středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin
úterý
8.00 - 12.00
úterý
13.00 - 15.00 hodin

Statistické údaje

Počet uživatelů

Šternberk

Uničov

Litovel

33 (13 mužů, 20 žen)

120 (44 mužů, 76 žen)

65 (35 mužů, 30 žen)

454

1 975

2 092

Individuální činnosti
(sociální práce)

Oblast působnosti
Středisko Šternberk
Ambulantní forma je poskytována ve Šternberku. Terénní forma ve Šternberku a obcích regionu
Šternberk.
Službu v daném roce podpořili:
Olomoucký kraj, Město Šternberk

Středisko Uničov
Ambulantní forma je poskytována v Uničově. Terénní forma v Uničově a obcích regionu
Uničov.
Provoz služby v Uničově v roce 2018 podpořil projekt MMR „Zvyšování dostupnosti
charitních služeb na Uničovsku a Šternbersku pro sociálně vyloučené osoby“, registrační číslo:
CZ.06.2.56./0.0/0.0/16-040/0002220.

Službu v daném roce dále podpořili:
Olomoucký kraj, Město Uničov

Středisko Litovel
Ambulantní forma je poskytována v Litovli. Terénní forma v Litovli a obcích regionu Litovel.
Charitní poradna Nedlužím zahájila svůj provoz 1. 1. 2017 pro region Uničov. Díky projektu
MAS - Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku, registrační číslo:
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_47/0006954, rozšířila poradna od 1. 8. 2017 svoji působnost i na region
Litovel.

Službu v daném roce dále podpořili:
Olomoucký kraj

Finanční podpora střediska LITOVEL
V roce 2018 podpořila středisko NADACE ČEZ v rámci grantového řízení
Podpora regionů. Projekt byl nazván „Šaty dělají člověka, zázemí dělá
službu“ - nadační příspěvek byl použit na zajištění bezpečnostních
vstupních dveří a nájezdové rampy. Klienti, se sníženou pohyblivostí mají
tak nyní bezbariérový přístup k našim službám.

Stav před úpravou

Stav po úpravě

Ve stejném roce středisko podpořilo i FÓRUM DÁRCŮ v rámci
programu „ČSOB pomáhá regionům“. Díky získaným finančním
prostředkům jsme mohli zrekonstruovat nevyhovující prostor a staré
vybavení původní prádelny, kterou využívali pracovníci Pečovatelské
služby. Proběhly zde zednické práce - nové omítky, obklady a dlažba,
výměna nevyhovující elektroinstalace, nové rozvody vody a odpadů. Na
závěr byla ze získaných prostředků zakoupena nová pračka a sušička a na
míru vyroben pracovní stůl se dřezem.

Stav před rekonstrukcí

Stav po rekonstrukci

Středisko Šternberk
Pastorační asistent
adresa
telefon
e-mail

Mgr. Jana Sládková
Opavská 13, ŠTERNBERK
734 390 734
jana.sladkova@sternberk.charita.cz

Přítomnost na středisku denně od 8.00 do 12.00 hodin, úvazek 0,5.
Pastorační asistent spolupracuje s kněžími ve farnostech Šternberk, Bohuňovice, Březce,
Hlušovice, Hnojice, Horní Loděnice, Jívová, Mladějovice, Moravská Huzová, Pňovice,
Štarnov, Štěpánov, Újezd u Uničova.

Středisko Uničov
Pastorační asistent
adresa
telefon
e-mail

Pavla Petrová
Šternberská 497, UNIČOV
730 589 102
pavla.petrova@sternberk.charita.cz

Přítomnost na středisku každé pondělí od 8.00 do 13.00 hodin, úvazek 0,25.
Pastorační asistent spolupracuje s kněžími ve farnostech Uničov, Medlov, Renoty, Nová
Hradečná, Libina, Oskava, Paseka, Dlouhá Loučka, Šumvald.

Středisko Litovel
Pastorační asistent
adresa
telefon
e-mail

Josef Fiala
Vítězná 1129, LITOVEL
603 579 202
josef.fiala@sternberk.charita.cz

Přítomnost na středisku každou středu od 13.30 do 15.30 hodin, úvazek 0,25.
Pastorační asistent spolupracuje s kněžími ve farnostech Litovel, Bílá Lhota, Bouzov, Cholina,
Chudobín, Luká, Měrotín, Náklo, Náměšť na Hané, Senice na Hané, Skrbeň, Vilémov u
Litovle.
Náplň práce pastoračních asistentů zahrnuje jednak péči o zaměstnance jednak duchovní péči
o klienty služeb. V praxi to představuje pastorační rozhovory se zaměstnanci, duchovní slovo
na poradách, návštěvy u nemocných v domácím prostředí, setkávání s klienty služeb.
Doprovází je v prožívání nemoci, úzkosti a strachu, ve ztrátě naděje, v pochybnostech ve víře.
Je jim nablízku v bolestných i radostných chvílích.
Pastorační asistent spolupracuje s dobrovolníky. Je osobou, na kterou se mohou zaměstnanci
během roku obrátit se svými starostmi nebo se starostmi svých klientů. Pastorační asistent má
na starost sbírky, zejména Tříkrálovou sbírku. Tato sbírka je nejrozsáhlejší aktivitou, co do
počtu dobrovolníků. V každém středisku se této sbírky účastní několik stovek dobrovolníků.
Jsme velmi vděčni za jejich práci, a proto jako poděkování pro koledníky připravujeme
každoročně filmové představení v prostorách kina v Uničově nebo MKZ ve Šternberku.

Klub POHODA – setkávání seniorů
Kontaktní osoba
adresa
telefon
e-mail
web

Bc. Petra Kejvalová, DiS.
Olomoucká 226, UNIČOV
605 897 998
petra.kejvalova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Provozní doba
úterý 7.30 – 10.00 hodin
V klubu POHODA se pravidelně každé úterý setkávají senioři se svými vrstevníky u malého
posezení. Navštěvují nás převážně senioři, kteří se cítí být sami nebo senioři, kteří by se rádi
potkali se svými vrstevníky.
Účelem setkávání je si vzájemně při kafíčku a malém pohoštění sdělit své zkušenost či zážitky
a zároveň se i aktivně zapojit do různých aktivizačních a rukodělných činností.
Hlavním cílem tohoto setkávání je umožnit vzájemné sdílení mezi seniory, aktivní trávení
volného času a předcházení jejich sociální izolaci. Zaměřujeme se zde především na podporu
navazování nových vztahů, zlepšení fyzické a psychické kondice a zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím.
V klubu POHODA je příjemná atmosféra vzájemného sdílení a je otevřen pro každého, kdo se
chce cítit „v pohodě“.
V roce 2018 došlo k vytvoření příjemného zázemí pro Klub Pohoda, a to díky finanční podpoře,
kterou jsme získaly od Nadačního programu TESCO v rámci programu „Vy rozhodujete, my
pomáháme“ Za finanční prostředky bylo možno obstarat krásné lavice s polstrováním a stoly.
Dále za pomocí zaměstnanců došlo k vymalování, ušití polstrování a zajištění dekorací
k zútulnění klubu. Klub Pohoda byl podpořen i z prostředků Tříkrálové sbírky.

Společenská místnost Klubu Pohoda

Mateřské centrum Rybička
Vedoucí projektu
animátorka
adresa
telefon
e-mail
web

Ing. Ludmila Zavadilová
Jarmila Dospivová
Vítězná 1129, LITOVEL
739 246 016
mcrybickalitovel@seznam.cz
www.sternberk.charita.cz

Cílová skupina
Rodiče s dětmi do šesti let.

Obsah služby
Mateřské centrum podporuje svou činností funkční rodinu a působí jako prevence sociálního
vyloučení rodičů, kteří se dlouhodobě starají o děti na rodičovské dovolené. Umožňuje jim
uplatnit své znalosti a dovednosti i získat nové informace. Dětem poskytuje mateřské centrum
možnost setkat se svými vrstevníky a před nástupem do mateřské školy si tak přirozeně zvykat
na dětský kolektiv.
Provozní doba
Pondělí – pátek 8.00 – 12.00 hodin, další odpolední a víkendové programy dle aktuálního
programu, který je uveřejněn na webových stránkách Mateřského centra: www.mcrybicka.cz
Statistické údaje
V roce 2018 se v našem mateřském centru zaregistrovalo 158 rodin. Celkem v roce 2018
navštívilo naše programy 1805 dospělých osob a 2094 dětí. Průměrná návštěvnost za měsíc v
roce 2018 byla 150 dospělých osob a 174 dětí. Počet účastníků jednoho klubového setkání byl
8-10 maminek a stejný nebo i větší počet dětí ve věku do 6 let.
Zhodnocení činnosti
Pravidelný dopolední program vedený naší animátorkou nabízel jednak různé tréninkové
aktivity a diskusní skupiny, jednak aktivity k posilování společné činnosti rodičů s dětmi:
cvičení rodičů s dětmi, zpívání a výtvarnou činnost pro děti, loutkové divadlo apod. Jedenkrát
týdně byla našim klientkám nabídnuta poradna v oblasti sociální, finanční a právní a také
poradna a zdravotní cvičení pro těhotné maminky. Do programu bylo zařazeno i několik
přednášek (první pomoc, přednášky o výchově dětí a vzájemných vztazích v rodině.).
V odpoledních hodinách probíhaly další volnočasové aktivity - kurzy šití, výtvarné kurzy,
cvičení pro maminky apod.
V průběhu celého roku byly pořádány i různé mimořádné akce
Dětský karneval, bazary dětského oblečení, knižní bazary, cyklovýlety, Den otevřených dveří,
Den pro rodiny – setkání rodin se soutěžemi pro děti, „Uspávání broučků“ – lampičkový průvod
- rozloučení s přírodou před začátkem zimy a seznámení dětí s životem zvěře v lese, Mikulášské
besídka, Návštěva ekocentra a soukromé farmy, Svatováclavské farmářské trhy, letní
příměstské tábory.

Na projekt Mateřské centrum Rybička byla poskytnuta dotace Ministerstva práce a
sociálních věcí ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2018.

V roce 2018 tuto službu dále podpořili:
Město Litovel, Tříkrálová sbírka

Dopolední program pro rodiče a děti

Ekodopoledne ve Sluňákově
(Centrum ekologických aktivit)

VOBIS centrum PRO VÁS
Vedoucí služby
adresa
telefon
e-mail
web

Bc. Kamil Jaroš
Nádražní 1433, UNIČOV
733 755 862, 581 110 098
koordinator.mu@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Cílová skupina
Činnosti jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením, nebo omezením, které potřebují
kompenzační pomůcku (po úrazu, nemoci, ve stáří atd.), pro obyvatele, které zasáhne
mimořádná událost (požár, vytopení atd.) a lidem v životní krizi (po ztrátě domova, úmrtí osoby
blízké atd.).
ČINNOSTI CENTRA:


PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK

Je určena pro osoby zdravotně postižené nebo znevýhodněné, seniory, lidem po úrazech a
rodinám, které pečují o své blízké.
Půjčujeme - polohovací postele, invalidní vozíky, různé druhy chodítek, toaletní židle
a vozíky, sedačky do vany, antidekubitní matrace s kompresorem, francouzské hole, berle, WC
nástavce aj.
Provozní doba
pondělí až pátek 8.00 – 14.00 hodin
V roce 2018 byly pomůcky zapůjčeny měsíčně průměrně 74 klientům, 87 pomůcek.


HUMANITÁRNÍ SKLAD

Slouží k poskytování materiální pomoci rodinám a jednotlivcům, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci. Od dárců přijímáme použitelný a funkční materiál, který je poté předáván potřebným
lidem. Jedná se zejména o vybavení domácnosti, elektrospotřebiče, ošacení, obuv, domácí textil
a nábytek.
Provozní doba
středa 8.00 – 17.00 hodin
V roce 2018 byla pomoc poskytnuta 44 osobám.


MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Nabízíme pomoc v případě různých mimořádných událostí, živelných pohrom, katastrof a
havárií. Jsme schopni nabídnout zejména: materiální pomoc (čisticí prostředky a drogerie,
oblečení), zdravotní ošetření, humanitární pomoc, základní poradenství a sociální šetření,

duchovní pomoc, finanční pomoc, zajištění přepravy materiálu nebo osob, nouzové
ubytování.
V roce 2018 byla pomoc poskytnuta v pěti případech, celkem 15ti osobám.


CHARITNÍ ŠATNÍK A BAZÁREK

V rámci Charitního šatníku a bazárku je možné zajistit jak ošacení tak i případně drobné
vybavení domácnosti.
Adresa provozovny
Olomoucká 226, 783 91 UNIČOV
Provozní doba
pondělí a středa 9.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hodin
Oblast působnosti služby VOBIS – centrum PRO VÁS
Služba působí v mikroregionech Uničovska, Šternberska a Litovelska.
V daném roce VOBIS centrum PRO VÁS podpořili:
Olomoucký kraj

Půjčovna a sklad kompenzačních pomůcek

SOS byt
Odpovědná osoba
adresa
telefon
e-mail
web

Bc. Pavla Jarošová
Šternberská 497, UNIČOV
605 314 434
pavla.jarosova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz

Charita Šternberk středisko Uničov pracuje s lidmi v tíživé životní situaci v různých sociálních
službách:




Nízkoprahové denní centrum SCHOD (lidé bez přístřeší)
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Jiloro-Srdíčko (vyloučené rodiny)
Charitní poradna Nedlužím - odborné sociální poradenství (lidé v dluhové pasti)

Stává se, že klienti těchto služeb mohou nečekaně přijít o střechu nad hlavou. Chceme
předcházet propadu na ulici. Proto jsme v roce 2016 zakoupili Charitní S.O.S. byt, který jsme
odkoupili od města Uničova.
Projekt Charitního S.O.S. bytu je koncipován, jako rychlé zajištění bydlení pro osoby, které se
ocitly nečekaně bez přístřeší, zejména pak pro matky samoživitelky a rodiny s dětmi. Smlouva
o užívání bytu je vždy na dobu určitou.
O užívání bytu je nutné požádat formou žádosti o byt, žádost je k dispozici v sídle střediska
Uničov.
V roce 2018 využilo ubytování 5 osob.

Půjčovny kompenzačních pomůcek
STŘEDISKO ŠTERNBERK – Opavská 13, ŠTERNBERK
kontaktní osoba: Bc. Barbora Bernátová, Dis.
telefon: 585 011 014, 739 242 624
provozní doba: pondělí - pátek 8.00 - 15.30 hodin
web: www.sternberk.charita.cz
STŘEDISKO LITOVEL – Vítězná 1129, Litovel
kontaktní osoba: Bc. Gabriela Ponížilová, Dis.
telefon: 585 341 444, 604 692 260
provozní doba: pondělí - pátek 8.00 - 15.30 hodin
web: www.sternberk.charita.cz

STŘEDISKO UNIČOV – Půjčovna kompenzačních pomůcek střediska Uničov je
provozován v rámci střediska VOBIS centrum PRO VÁS.

Charitní šatníky
STŘEDISKO ŠTERNBERK – Opavská 13, 785 01 ŠTERNBERK
kontaktní osoba: Mgr. Blanka Jurdičová
telefon: 585 011 014, 739 500 406
e-mail: blanka.jurdicova@sternberk.charita.cz
web: www.sternberk.charita.cz
Provozní doba:
Příjem: pondělí - pátek

8.00 - 15.30 hodin

STŘEDISKO LITOVEL - Vítězná 1129, 784 01 LITOVEL
kontaktní osoba: Mgr. Jana Milčická
telefon: 730 585 753
e-mail: jana.milcicka@sternberk.charita.cz
web: www.sternberk.charita.cz
Provozní doba:
Příjem: pondělí - pátek
Výdej: úterý a čtvrtek

8.00 - 15.30 hodin
7.00 - 8.00 a 13.00 -14.00 hodin

STŘEDISKO UNIČOV - Charitní šatník střediska Uničov je provozován v rámci střediska
VOBIS centrum PRO VÁS – Charitní šatník a bazárek.

U Stavu 138, 783 14 BOHUŇOVICE
”Máme na tomto světě v podstatě jediný úkol:
podávat pomocnou ruku svému bližnímu,
brát na sebe tíhu jeho osudu
podílet se na bídě druhého
a tak utrpení druhých přemáhat.”
Ladislav Boros
Vážení,
předkládáme Vám přehled o činnosti dobrovolné Charity Bohuňovice za rok 2018.
Jistě je mnoho možností, jak pomoci potřebným a jak jim projevovat lásku – caritas. Jednou
z nich je dobrovolná charitní pomoc potřebným. Během roku uskutečňujeme mnohé aktivity,
které přispívají k zmírnění utrpení, které kolem sebe vidíme.
Hned první aktivita v roce je toho příkladem – Tříkrálová sbírka je právě takovou akcí, která
získává finanční prostředky pro potřebné. Charita Bohuňovice při tomto koledování vybrala
v Bohuňovicích 68 323 Kč, v Hlušovicích 21 567 Kč a ve Štarnově 21 181 Kč. Celková částka
od 26 skupinek koledníků byla 111 124 Kč. V Bohuňovicích se koledování účastnilo 14
skupinek koledníků, ve Štarnově a Hlušovicích se koledovalo po šesti skupinkách. Za všechny
dárce a členy Charity je každoročně sloužena děkovná mše svatá. Vykoledované peníze
pomohly potřebným v zahraničí, ale také v Charitě Šternberk.
Projekt Adopce na dálku - od roku 2003 je naší adoptivní dívkou Irina Prodan z Usť Čorné.
Od roku 2017 podporujeme její sestru Elizabetu. Na příspěvku se v roce 2018 podílelo 13
občanů. Poukázaná částka je rozdělena tak, že 70% je vypláceno jako příspěvek dítěti, 20% je
příspěvek do společného fondu a 10% je režie Střediska humanitární pomoci Diecézní charity
ostravsko-opavské.
Postní almužna se uskutečnila v postním období před Velikonocemi v místním kostele sv. Jana
Křtitele. Vybraná částka činila 5200 Kč a byla použita jako finanční dárek pro adopci na dálku
dále jako příspěvek pro dárky k Svátku matek a pro výrobu adventních věnečků.
Ke Svátku Matek jsme pro starší občanky obce připravili malý dárek s přáním. Při této
příležitosti jsme dárcům předali děkovný list za jejich dar. Samozřejmě, že při návštěvě jsme si
s babičkami popovídali. Jednalo se o 75 žen ve věku nad 80 let, kterým jsme popřáli.
Každoročně pořádáme sběr šatstva pro Diakonii Broumov, v roce 2018 jsme předali cca 350
kg oděvů a potřeb pro domácnost.
Setkání seniorů se uskutečnilo již po devatenácté a to 6. října v kulturním domě. V hudebně
zábavném pořadu senioři zhlédli vystoupení herců Slezského divadla pod vedením p. Smolky
Posléze bylo připraveno i malé pohoštění. Finančně tuto akci podpořila Obec Bohuňovice a
organizačně zajišťovala Charita Bohuňovice.

Adventní věnečky - na začátku adventu byly rozneseny starším občanům posvěcené adventní
věnce. Tato tradice začala v roce 1997 a mnozí občané na adventní věnečky už nedočkavě
čekají. Z původních 40 ks v roce 1997 členky Charity v roce 2018 vyrobily okolo 119 kusů.
Celoročně sbíráme upotřebené známky a pleteme obvazy pro malomocné. Všem, kteří
přispěli jakýmkoliv způsobem k činnosti Charity Bohuňovice, děkujeme. Jedná se jak o
finanční dary, tak i za bezplatně vykonanou činnost pro potřeby ostatních.
Vedoucí Farního střediska Bohuňovice, Mgr. Anna Grúzová, DiS.

Adventní věnečky

Adventní věnečky

Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Charitou Česká republika a v ní sdruženými lokálními
charitami. Akce navazuje na tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter
celonárodní sbírky, jejíž hlavní určení jde především na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí, a to zejména v
regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
Dary od obyvatel vybírají koledníci organizovaní do skupinek ve dnech 1.- 14. ledna, přičemž
jejich obvyklé uspořádání představují tři koledníci v dětském věku coby tři králové a jejich
dospělý doprovod vybavený od pořádající charity průkazem koledníka (průkaz je reakcí na
skupinky falešných koledníků, kteří se na sbírce přiživovali). Skupina je vybavena zapečetěnou
kasičkou s logem Charity.
Do sbírky lze přispět i přímo na účet charity a dárcovskými SMSkami, u příležitosti sbírky se
pořádají též různé charitativní koncerty a další akce.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Koled se účastní
pravidelně kolem 40 tisíc dobrovolníků, přičemž v roce 2009 se zúčastnilo téměř 50 tisíc
dobrovolníků.
První takováto sbírka v novodobé historii proběhla v roce 2000 na území olomoucké
arcidiecéze, iniciátorem sbírky byl moravský metropolita arcibiskup Jan Graubner. Následující
rok byla pro velký úspěch zorganizována na celém území České republiky. Od té doby probíhá
celostátně každý rok, přičemž nejvíce peněz se zatím vždy vybralo v olomoucké arcidiecézi.

Výnos Tříkrálové sbírky v roce 2018
Středisko Šternberk

426 383

Středisko Uničov

517 355

Středisko Litovel

614 995

Charitní středisko Bohuňovice

111 030

CELKEM

1 669 913

Záměry využití Tříkrálové sbírky pro rok 2018
Přímá pomoc
Podpora Domácí hospicové péče
Podpora Charitní pečovatelské služby
Celkem za středisko Šternberk
Přímá pomoc
Podpora SAS Uničov
Podpora Klubu POHODA
Celkem za středisko Uničov
Přímá pomoc

35 000
222 200
64 400
321 600
35 000
250 000
24 900
309 900
30 000

Podpora Domácí hospicové péče

156 500

Podpora MC Rybička

180 000

Celkem za středisko Litovel

366 500

CELKEM – všechna střediska

998 000

Postní almužna je pastorační akce katolické církve v ČR během doby postní. Věřící
při ní do malé papírové schránky postupně vkládají obnos přibližně ve výši ceny požitku, který
si odřekli. Lidé tak mohou to, co si odřekli během postu, věnovat v podobě peněžité postní
almužny na pomoc potřebným. Takto získané prostředky se použijí prostřednictvím Charity
v daném místě.
Jde o návrat ke starobylé postní tradici – almužně. Obdobné akce se již delší dobu konají
i v jiných evropských zemích. Akce začíná na Popeleční středu, nebo o 1. neděli postní, trvá
do konce postu, tedy 40 dní. (V olomoucké arcidiecézi je praxe odevzdání odlišná, zde věřící
krabičky přinášejí do svých farností již na Květnou neděli). Po této době se papírové schránky
vyberou zpět a výtěžek předá Charitě.
Do ročníku 2018 byl na dolní straně krabičky mini dotazník "Vaše preference využití". Při
rozhodování místní Charity o využití pak bylo možné přihlédnout k "zaškrtnutému" účelu na
dně schránek, šlo o zprávu, na jaký účel by si dárce přál peníze využít.
V přehledu dohodnutého využití pak místní Charita zašle zprávu diecézní Charitě. V České
republice začala akce Postní almužna v roce 2009 v olomoucké arcidiecézi a brněnské diecézi,
od roku 2010 se koná (s různou intenzitou) ve všech diecézích ČR.
Mezi potřebnými, kterým byla poskytnuta finanční pomoc, byli:






rodiny, které byly ohroženy nenadálou situací – např. jeden z manželů nedostal
několik měsíců mzdu; pohřeb v rodině; změna splátek hypotéky; aj.
otec či matka – samoživitelé
osoby se zdravotním postižením
senioři
Hospicová péče Caritas v Olomouckém kraji – zavedení nové služby, která je
zaměřena na podporu lidem v terminálním stádiu jejich nemoci, podpora osobám,
rodinám, které pečují o umírající

Díky za všechny tyto osoby každému, kdo v postním období ke svému postnímu snažení
přidal i almužnu – stala se konkrétní a velkou pomocí.

Výnos Postní almužny v roce 2018
Farnost (resp. farní úřad)

Výtěžek

Šternberk
Újezd u Uničova
Mladějovice
Jívová
Horní Loděnice
Štěpánov
Štěpánov - Březce
Moravská Huzová
Hnojice
Bohuňovice
Bohuňovice - Hlušovice
Štarnov
Uničov
Medlov
Renoty
Nová Hradečná
Libina
Oskava
Dlouhá Loučka
Šumvald
Paseka
Litovel
Bouzov
Bílá Lhota
Cholina
Chudobín
Náklo
Náměšť na Hané
Měrotín
Pňovice
Senice na Hané
Skrbeň
Vilémov

9 650,00
1 164,00
2 441,00
240,00
1 597,00
1 376,00
2 313,00
807,00
4 725,00
3 409,00
577,00
1 214,00
8 918,00
3 699,00
1 238,00
3 858,00
2 653,00
2 266,00
1 226,00
1 569,00
1 563,00
10 207,00
2 189,00
2 380,00
4 487,00
632,00
7 600,00
1 658,00
2 000,00
6 050,00
2 480,00
524,00
2 025,00

CELKEM

98 735,00

Farnost patří do děkanátu
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Šternberk
Konice
Konice
Konice
Konice
Šternberk
Konice
Konice
Šternberk
Konice
Šternberk
Konice

Středisko
Šternberk
Počet dlouhodobých
dobrovolníků
Počet hodin u dlouhodobých
dobrovolníků
Počet krátkodobých
dobrovolníků
Počet hodin u krátkodobých
dobrovolníků
Počet dobrovolníků koledujících
na Tříkrálové sbírce
Počet hodin u dobrovolníků
koledujících na Tříkrálové sbírce

Středisko
Uničov

Středisko
Litovel

Farní
středisko
Bohuňovice

1

17

3

15

14

720

60

650

18

30

37

10

60

210

264

150

360

524

520

120

1 800

2 620

2 600

600

Příklady nejčastějších dobrovolnických aktivit:
Středisko Šternberk
Tříkrálová sbírka, Národní potravinová sbírka, administrativa, manuální výpomoc v zařízení,
předčítání klientům, aktivizační programy, práce v šatníku, …
Středisko Uničov
Tříkrálová sbírka, VOBIS – charitní bazárek, Národní potravinová sbírka, Klub seniorů
Pohoda, Centrum pro rodinu – letní tábory pro děti, organizování kulturních a benefičních akci
(Ples charity, Benefiční koncert), technická výpomoc v charitních budovách, návštěvy u
seniorů, výpomoc na humanitárních sbírkách šatstva, …
Středisko Litovel
Tříkrálová sbírka, Národní potravinová sbírka, pomoc při akcích Mateřského centra, pomoc
s přípravou benefičních akcí, plesu, technická výpomoc v budově Charity, …
Farní středisko Bohuňovice
Tříkrálová sbírka, administrativa, příprava setkání seniorů v obci, slavnost Matiček, návštěva
seniorů při příležitosti svátku matek a adventu, příprava adventních věnců, humanitární sbírka
šatstva, pomoc při pomazání nemocných v kostele, pomoc při zahradní slavnosti seniorů, …

Středisko Šternberk
NÁVŠTĚVA POSLANCE PARLAMENTU
V pondělí 21. května 2018 navštívil Charitu
Šternberk poslanec Parlamentu ČR a
místopředseda KDU-ČSL Ing. Marián Jurečka.
Zajímal se o poskytované služby a zejména o
problémy, se kterými se potýkáme v naší práci.
Debata proběhla za účasti vedoucích sociálních
služeb a vedení. Závěr návštěvy byl určen
prohlídce zařízení a krátce se pozdravil
s uživateli služeb. Při rozloučení poděkoval za
podnětné impulzy, které jsou důležité pro práci
poslance.
XII. BENEFIČNÍ KONCERT
V neděli 23. září 2018 se uskutečnil
již XII. Benefiční koncert. Z více
pohledů se stal velmi úspěšným.
Zejména výběr hudební produkce byl
sázkou na jistotu a sourozenci Hana a
Petr Ulrychovi za doprovodu skupiny
JAVORY
BEAT
předvedli
profesionální výkon na vysoké úrovni.
Kulturní sál v Městských kulturních
zařízeních byl zaplněný návštěvníky a
pozvanými hosty. Úvodní slovo
ředitelky doplnil ještě starosta města Šternberka Ing. Stanislav Orság. Mezi vzácnými hosty byl
i světící biskup Arcidiecéze olomoucké Mons. Antonín Basler. Výše podpory od 59 sponzorů
byla v celkové hodnotě 220 500 Kč. Ze zisku byly podpořeny zdravotní a sociální služby
charitního střediska Šternberk.
AUTOGRAMIÁDA – JINDŘICH
ŠTREIT
Akce se uskutečnila dne 20. listopadu
2018 v prostorech Informačního centra
ve Šternberku. Konala se zde slavnostní
autogramiáda publikace Jindřicha
Štreita
"Vzájemnosti".
Publikace
obsahuje 45 fotografií se společným
tématem - život osob bez přístřeší.
Výtěžek z prodeje byl určen na podporu
Nízkoprahového denního centra Uzel.
Součástí autogramiády byl i kulturní
program - hudební vystoupení - zpěv
Jiřího Přibyla (bas) za hudebního
doprovodu Milady Jedličkové (klavír).

Středisko Uničov
SETKÁNÍ SENIORŮ U KAFÍČKA
Setkání dobrovolníků v seniorském
věku, Klubu POHODA a seniorů
z Charitní pečovatelské služby se
uskutečnilo dne 30. 4. 2018 v prostorách
fary v Uničově. Společně jsme si
zasoutěžili a také zazpívali naše české
písničky s doprovodem kláves a houslí.
Bylo veselo a dokonce přišlo i na
tanečky.

PLES CHARITY
Již tradicí se stal náš ples, který se konal
dne 3. února 2018 v krásném kulturním
sále v Újezdu u Uničova. K tanci nám
opět zahrál Pavel Novák se skupinou
Family. Nechyběla také bohatá tombola
se 180 cenami. Na tuto akci jsme zajistili
z Uničova autobus, který tanečníkům
ulehčil pohodlnou přepravu. Jsme velice
potěšeni, že je o tento ples mezi lidmi
velký zájem.

XVII. BENEFIČNÍ KONCERT
Dne 1. prosince 2018 se konal náš
Benefiční koncert, na kterém vystoupil
Pražský hradčanský orchestr Josefa
Kocůrka. Pro Uničov byli tito interpreti
neznámí, a tak posluchači byli velice
překvapeni a zároveň velmi potěšeni
kvalitou tohoto hudebního tělesa. Určitě
máme v plánu si je na některý z koncertů
opět pozvat. A dále jako milý host
vystoupil
s publikací
své
knihy
„Vzájemnosti“
světoznámý
český
fotograf a pedagog Jindřich Štreit. Již
nyní Vás zveme na již XVIII. Benefiční koncert, který se uskuteční 30. listopadu 2019.

Středisko Litovel
CHARITNÍ PLES
Začátkem února pořádalo
středisko Litovel čtrnáctý
Charitní ples. I tentokrát
byla
v plném
sále
v Nasobůrkách u Litovle
velice příjemná atmosféra,
ke
které
přípravou
bohatého
občerstvení
velkou měrou přispěli
všichni
pracovníci
střediska
i
naši
dobrovolníci. Díky krásné
tombole, kterou podpořilo město Litovel, okolní obce, místní podnikatelé i jednotlivci, jsme
zaplatili opět školní vzdělání třem dětem z Indie a Ugandy v projektu Adopce na dálku.

LAMPIČKOVÝ PRŮVOD
V listopadu se uskutečnil
tradiční „Lampičkový průvod“
– uspávání zvířátek a broučků
v lese. Letos se ho účastnilo
250 dětí se svými rodiči. Děti
kromě lampionu nesly i tašky
s dobrotami pro zvířátka na
zimu. Místní myslivci si
odnášeli opět plné sudy
krmení. Paní Zima si s dětmi
zatančila na lesním palouku a
vyfotila se se všemi zájemci.
Na závěr se malí i velcí
posilnili na zpáteční cestu
připraveným
občerstvením.
Náročnou organizaci této akce zvládáme s velkou pomocí množství dobrovolníků a za velké
podpory řady sponzorů, za což jim všem moc děkujeme.

Středisko Šternberk bylo v roce 2018 financováno z těchto zdrojů:
Obce a města
Město Šternberk
Obec Babice
Obec Bělkovice-Lašťany
Obec Bohuňovice
Obec Hlušovice
Obec Hnojice
Obec Horní Loděnice
Obec Hraničné Petrovice
Obec Jívová

Obec Lužice
Obec Komárov
Obec Město Libavá
Obec Mladějovice
Obec Štarnov
Obec Štěpánov
Obec Tovéř
Obec Žerotín

Firmy a soukromí dárci
VHS SITKA s.r.o., Šternberk
Robertshaw s.r.o., Šternberk
Rolnické družstvo Žerotín
PENAM a.s., Brno
MVDr. Pavel Maňák, Šternberk

Jaroslav Kresáč AUTODOPRAVA,
Šternberk
Marie Štýbnarová, Čistá u Litomyšle
Jaromír Malý, Hlušovice

XII. Benefiční koncert podpořili:
Město Šternberk
Oltis Group a.s., Olomouc
Veronika a Jiří Šafránkovi, Šternberk
VHS SITKA s.r.o., Šternberk
MEKOS GROUP a.s., Olomouc
RND s.r.o., Olomouc
Robertshaw s.r.o., Šternberk
GEMO OLOMOUC spol. s r.o., Olomouc
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Praha
KD TRANSPORT spol. s r.o., Olomouc
INREA Pro s.r.o., Šternberk
JANUKA účetní servis s.r.o., Šternberk
AIKVLK.CZ v.o.s., Přerov
MUDr. Gabriela Střítezská, Šternberk
KEESTRACK-CZ, s.r.o., Šternberk
Mgr. Zdislava Vyvozilová, Olomouc
Mgr. Jiří Zemánek, Šternberk
AUTO KUBÍČEK s.r.o., Šumperk
MUDr. Karin Niklová, Šternberk
PEVEKO spol. s r.o., provozovna Šternberk

ZETRA – pracovní oděvy s.r.o., Olomouc

PAMAOIL Pavel Cigánek, Štěpánov
Elast Active s.r.o., Olomouc
MUDr. Hana Čermáková, Šternberk
MAS Šternbersko o.p.s, Šternberk
KDU-ČSL krajská kancelář Olomouc
Maletínský pískovec s.r.o., Šternberk
Ing. Pavel Musil, Šternberk
Michal Kunc MAM elektronik Šternberk
Miroslav Vyvozil, Šternberk
Věra Hamplová, Tovéř
Lesy České republiky s.p., Krajské
ředitelství Šumperk
Ing. Jarmila Škráčková, Šternberk
MODISO v.o.s., Šternberk
LÉKÁRNA SALUS, Šternberk
Gastro-Wi s.r.o., Šternberk
OPTIKA Jarka Korcinová, Šternberk
Stanislav Šiška, Šternberk
EUTECH a.s., Šternberk
MUDr. Jan Štencl, Šternberk
MUDr. Jiří Fojtů, Šternberk

Ing. Květoslava Skalová, Šternberk
MUDr. Miluše Ondrášková, Šternberk
MUDr. Eliška KőnigováORTHOESTHETIC s.r.o., Šternberk
Jana Zlámalová CUKRÁRNA FIALKA,
Šternberk
Radka Kašpárková BOUTIQUE DELUXE
Šternberk
MUDr. Věra Ticháčková s.r.o., Šternberk
MUDr. Tomáš Topič, Šternberk

MANERA BONITA s.r.o., Šternberk
JUDr. Vilém Král, Šternberk
JUDr. Jiří Staněk, Olomouc
MUDr. Václav Kohoutek, Šternberk
Ing. Květoslav Pospíšil, Šternberk
Ing. Josef Vadjak, Šternberk
ONDRÁŠOVKA a.s., Praha
Pivovar Litovel a.s., Litovel
Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory

Středisko Uničov bylo v roce 2018 financováno z těchto zdrojů:
Obce a města
Město Uničov
Obec Oskava
Obec Dlouhá Loučka
Obec Paseka
Obec Libina
Obec Šumvald
Obec Lipinka
Obec Troubelice
Obec Medlov
Obec Újezd
Obec Nová Hradečná
Obec Želechovice
Firmy a soukromí dárci
HEXPOL Compounding s.r.o., Uničov
Miele technika s.r.o., Uničov
UNEX a.s., Uničov
Q TECH s.r.o., Libina

JUDr. Eva Dufková, Zlín
Mgr. Milan Žůrek, Uničov
Tesco Stores ČR, a.s., HM Uničov
RND s.r.o., Olomouc

„PLES CHARITY“ podpořili:
DUTECH group s.r.o., Troubelice-Pískov
Industrial Machine Service s.r.o., Brníčko

BUFET „U KUPKŮ“ Uničov
BIOMAC s.r.o., Brníčko

XVII. Benefiční koncert podpořili:
De-Metal a.s., Uničov
DUTECH Group s.r.o., Troubelice-Pískov
Město Uničov
Industrial Machine Service s.r.o., Brníčko
STT SERVIS s.r.o., Dlouhá Loučka
Stavebniny AVANT a.s., UNIČOV
EKO-UNIMED s.r.o., Medlov
Richard Dostál – KOVOVÝROBA, Brníčko
MARTECH HOLDING a.s., Uničov
DAVON s.r.o., UNIČOV
BIOMAC s.r.o., Brníčko
Q TECH s.r.o., Libina
D&H UNIČOV s.r.o., Uničov

KOUBSKÝ barvy-laky-aplikace Uničov
Mgr. Milan Žůrek, Uničov
Radovan Zeman, Uničov
Oční optika – Ludmila Mrvková, Uničov
VETERINA Uničov, zastoupená MVDr.
Šárkou Osičkovou, Uničov
EDUKA CONSULT s.r.o., Brníčko
Rybářství Horák s.r.o., Nová Dědina
Zemědělské družstvo Újezd u Uničova
Leoš Pavlíček – Truhlářství, Komárov
Ing. Karel Korytář, Uničov
ONDRÁŠOVKA a.s., Praha
Pivovar Litovel a.s., Litovel

Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory
Středisko Litovel bylo v roce 2018 financováno z těchto zdrojů:
Obce a města
Město Litovel
Obec Měrotín
Obec Bílá Lhota
Obec Mladeč
Obec Bouzov
Obec Olbramice
Obec Červenka
Obec Náklo
Obec Haňovice
Obec Pňovice
Obec Cholina
Obec Příkazy
Obec Luká
Obec Slavětín
Obec Loučka
Obec Střeň
Firmy a soukromí dárci
Lékárna MUDr. Andrea Dostálová s.r.o., Litovel
Městská teplárenská společnost a.s., Litovel
MEDICAS PRAKTIK s.r.o., MUDr. Alena Šromová, Litovel
SEV Litovel s.r.o., Litovel

Vyúčtování za rok 2018
Charita Šternberk
Oddíl A - Ekonomické údaje za středisko

Název charity:
6
60

601
602
602
602
602
602
602
604

VÝNOSY CELKEM
Tržby za výkony a zboží
Za vlastní výrobky

25 235 339
8 330 804
0

Od zdravotních pojišťoven

4 803 757

Za fakturované služby (IP)

1 222 000

Tržby od klientů

1 437 940

Za fakultativní služby

108 863

501
501
502
503
504

Za zapůjčené zdrav.pomůcky

377 135

51

Ostatní tržby z prodeje služeb

381 109

0

511
512
513
518
518
518
518
518
518

1 897 173

52

0

Za prodané zboží

0

61

Změny stavu zásob

0

62

Aktivace

64

Ostatní výnosy

648
648
648

355

- dary

72 681

- jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

68

Přijaté příspěvky

69

691
691
691
691
691
691
691

0
391 327

z toho - úroky

65

681
682
682
682
682
682
682
682
682
682

5
50

Zúčtované mezi org.složkami

318 291

NÁKLADY CELKEM
Spotřebované nákupy
DHM (do 40 tis)

25 383 478
1 836 969
361 396

Ostatní materiál

530 593

Spotřeba energie

388 710

Spotřeba ostatní (PHM)

556 270

Prodané zboží
Služby
Opravy a udržování

0
1 824 981
353 953

Cestovné

66 819

Náklady na reprezentaci

41 026

Nájemné
Leasing
Telefon, internet, poštovné
Subdodavatelé IP

166 562
0
135 058
0

Školení

135 477

Ostatní služby

926 086

Osobní náklady

21 087 405

Mzdové náklady (+ odměny)

15 185 005

Z prostředků tříkrálové sbírky

852 974

Od fyzických osob

151 113

521
521
524
525
527
527
528

Nadace, granty, fondy

198 769

53

Daně a poplatky

31 724

0

54

Ostatní náklady

217 010

Od měst a obcí
Od církevních organizací
Od ostatních organizací
Církevní sbírky

Dary ze zahraničí
Ostatní sbírky a dary
Provozní dotace
Od MPSV
Od krajů
Od měst a obcí

252 000
0
378 000
64 317

0

Stravné

0

Ostatní zákonné soc. náklady

0

Ostatní sociální náklady

0

546
55

270 680

551

11 837 994

58

Poskytnuté příspěvky

1 626 049

59

Daň z příjmů

48 000
62 073
764 283
6 956

625 148
5 277 252

Ostatní sociální pojištění

0

Z fondů EU-IROP
Z fondů EU- OPPMP

Zákonné sociální pojištění

14 616 035

Od Úřadů práce
Z fondů EU- OPLZZ

OON (DPP, DPČ)

z toho dary
Odpisy, prodaný majetek
z toho odpisy

ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

0
367 689
367 689
17 700
0
-148 139

Doplňující údaje (v tisících Kč)
Běžné období
Vlastní jmění
Fondy
Nerozdělený zisk minulých let

4 178

4 109

56

56

727

776

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

- 49

Účet výsledku hospodaření

- 148

Vlastní zdroje celkem

4 813

Údaje o pracovnících
Celkový počet pracovníků (přepočtených)
- pracovníci v přímé péči
- vedoucí pracovníci
- administrativní pracovníci
- ostatní pracovníci
Celkový počet hodin DPP a DPČ
- pracovníci v přímé péči

52,25
48,18
5,39
2,2
0,49
5 437
4 820

- vedoucí pracovníci

0

- administrativní pracovníci

0

- ostatní pracovníci
Fyzický počet pracovníků k 31. 12. 2018

Minulé období

618
58

4 892

