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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Úvodní slovo ředitelky
Výroční zpráva shrnuje nejdůležitější informace
o charitním dění v roce 2017. V ambulantních i terénních službách se odehrává každodenní péče o člověka
s postižením či onemocněním nebo v krizové situaci,
která ohrožuje jeho existenci a neumožňuje žít kvalitní život. Společným úsilím týmů profesionálních
charitních pracovníků je možné odpovědět na tato
„volání o pomoc“. Zde je tedy mé první poděkování,
protože bez jejich obětavé práce není možné budovat
charitní dílo. Také to nejde, když by měl člověk prázdné ruce a tedy další poděkování patří orgánům státní správy, Olomouckému kraji, městům a obcím, ve
kterých naše charita působí, velkému počtu sponzorů
a nadacím, kteří nás dlouhodobě podporují.
Mimo zdravotní a sociální služby, které již poskytujeme, jsme rozšířili služby sociální
prevence na Litovelsku i Uničovsku. Mojí snahou bylo získat velký objem investičních
prostředků na generální rekonstrukci charitní budovy ve Šternberku, máme zpracovanou podrobnou stavební dokumentaci, v 1. kole výzvy z Integrovaného regionálního
operačního programu se to zatím nezdařilo, ale nesmíme ztrácet naději.
Naděje, milosrdná láska, lidskost, práce na vlastním rozvoji a celoživotním vzdělávání,
jsou důležité pilíře, které nesmí scházet dobrému manažerovi při důležitých rozhodnutích a řízení organizace. Tak i já v této důvěře provádím Charitu Šternberk všemi
úskalími a věřím, že je dobře ukotvena a bude i Vámi příznivě hodnocena po přečtení
naší zprávy.
Pokoj a dobro vám všem, milí čtenáři.
Bc. Pavlína Vyvozilová
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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 součást 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)
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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 2017 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
Duchovní správce: P. Mgr. Svatopluk Pavlica
Kontrolní orgán: Revizní komise kontroluje účetnictví a dodržování Stanov ACHO.
V roce 2017 pracovala v tomto složení:
Předseda: Monika Lakomá
Členové: Jitka Palůchová, Ing. Pavel Přidal

Struktura poskytovaných služeb
Středisko Šternberk

Středisko Uničov

Středisko Litovel

• Domácí zdravotní péče /
Domácí hospicová péče

• Domácí zdravotní péče /
Domácí hospicová péče

• Domácí zdravotní péče /
Domácí hospicová péče

• Charitní pečovatelská
služba

• Charitní pečovatelská
služba

• Charitní pečovatelská
služba

• Sociální rehabilitace
Rozkvět

• SAS Jiloro-Srdíčko

• SAS Jiloro-Srdíčko

• SAS Jiloro-Srdíčko

• Nízkoprahové denní
centrum SCHOD

• Charitní poradna
nedlužím

• Nízkoprahové denní
centrum UZEL

• Charitní poradna
nedlužím

• Mateřské centrum
Rybička

• Půjčovna kompenzačních • Klub POHODA
pomůcek
• VOBIS – Centrum pro
Vás
• Charitní šatník

• Půjčovna kompenzačních
pomůcek
• Charitní šatník

• Půjčovna kompenzačních
pomůcek
• Charitní šatník
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Zdravotní služby
Domácí zdravotní péče
Domácí hospicová péče
Tyto služby jsou poskytovány ve všech střediscích Charity Šternberk a to ve Šternberku, Uničově a Litovli.
Cílová skupina
Lidé všech věkových kategorií, indikačních a diagnostických skupin, kteří jsou z důvodu
změněného zdravotního stavu plně či částečně odkázáni na odbornou péči a pomoc
druhé osoby (senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, 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 charitní ošetřovatelské služby zajišťujeme veškerou potřebnou odbornou zdravotní péči. Domácí péče poskytuje péči léčebnou, preventivní, ošetřovatelskou, rehabilitační a hospicovou. Tato péče je poskytována na základě ordinace praktického lékaře
nebo na základě indikace nemocničního zařízení. Péče je poskytována formou návštěvní
služby u nemocného. Odborné výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
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
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• kompresivní terapie - bandáže
• ošetřovatelská rehabilitace
(po CMP, úrazech a operacích; zácvik protetických a kompenzačních pomůcek)
• péče o pacienty v terminálním stavu
Provozní doba
Služba je poskytována nepřetržitě, 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně.

STŘEDISKO ŠTERNBNERK		
Vrchní sestra: Bc. Vendula Roháčová
Adresa: Opavská 13, 785 01 Šternberk		
Telefon: 585 011 014, 608 719 434		
e-mail: vendula.rohacova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Personální zajištění projektu
Pracovní tým tvoří vrchní sestra, 3 všeobecné sestry a 3 zastupující všeobecné sestry na
DPP. Všechny sestry mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu.
Oblast působnosti
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.
Statistické údaje
Počet klientů
Počet návštěv
Počet výkonů
Počet najetých kilometrů

235
6 111
11 655
25 154

Zhodnocení činnosti
Domácí zdravotní i hospicová péče zahrnují celostní přístup. Ke všem klientům je přistupováno vždy individuálně s respektem k měnícím se potřebám. Součástí komplexní
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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 zařízeních. Jsme smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v našem regionu.
Všeobecné sestry se v rámci celoživotního vzdělávání kontinuálně vzdělávají a v roce
2017 absolvovaly řadu školení v oblasti zdravotní péče o seniory, v oblasti parenterální
výživy a v oblasti paliativní péče.
V roce 2017 tuto službu podpořili: Olomoucký kraj, Nadační fond TESCO v rámci
projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“

STŘEDISKO UNIČOV
Vrchní sestra: Bc. Dana Vyhlídalová
Adresa: Šternberská 497, 783 91 Uničov		
Telefon: 733 755 927		
e-mail: dana.vyhlidalova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Personální zajištění projektu
Pracovní tým tvoří vrchní sestra, 3 všeobecné sestry a 1 zastupující všeobecná sestra na
DPP. Všechny sestry mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu.
Oblast působnosti
Dlouhá Loučka (Křivá, Plinkout, Valšův důl), Lipinka, Medlov (Hlivice, Králová,
Zadní Újezd), Nová Hradečná, Paseka (Karlov, Pasecký Žleb), Šumvald (Břevenec),
Troubelice (Dědinka, Pískov, Lazce,), Újezd (Haukovice, Rybníček), Uničov (Benkov,
Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina, Renoty, Střelice),
Želechovice.
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Statistické údaje
Počet klientů
Počet návštěv
Počet výkonů
Počet najetých kilometrů

290
5 858
9 867
28 841

Zhodnocení činnosti
Práce sester Domácí zdravotní péče je charakteristická individuálním a komplexním
přístupem k nemocným. Snahou této služby je umožnit pacientům co nejdelší pobyt
v jejich vlastním sociálním prostředí.
Všeobecné sestry jsou pro tuto práci vzdělávány v odborně zaměřených kurzech
a seminářích, kde jsou uváděny novinky v ošetřovatelské péči.
V roce 2017 byl v uničovském středisku realizován výzkumný projekt, zabývající se
léčbou nehojících se ran. Účinnost materiálů obsahujících med v péči o nehojící se
ránu, který přinesl zajímavé výsledky v této oblasti. Výsledky tohoto projektu byly
prezentovány na VIII. Studentské vědecké konferenci Lékařské fakulty Ostravské
univerzity, kde se tento příspěvek umístil na prvním místě a na III. Mezinárodní
konferenci Profesionalita v ošetřovatelství v Olomouci.
V roce 2017 tuto službu podpořili: Tříkrálová sbírka

STŘEDISKO LITOVEL		
Vrchní sestra: Miroslava Svozilová
Adresa: Vítězná 1129, 784 01 Litovel		
Telefon: 585 341 444, 733 755 861		
e-mail: miroslava.svozilova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Personální zajištění projektu
Pracovní tým tvoří vrchní sestra, 2 všeobecné sestry a 2 zastupující všeobecné sestry na
DPP. Všechny sestry mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného
dohledu.
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Oblast působnosti
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).
Statistické údaje
Počet klientů
Počet návštěv
Počet výkonů
Počet najetých kilometrů

200
4 590
7 526
33 297

Sociální služby
CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Tato služba je provozována ve všech střediscích Charity Šternberk a to ve Šternberku,
Uničově i Litovli.
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
8
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Dále služba poskytuje následující fakultativní služby:
• přeprava uživatele autem pečovatelské služby
• pronájem jídlonosičů

STŘEDISKO ŠTERNBERK
Vedoucí projektu: Ing. Ludmila Zavadilová
Vedoucí stanice: Bc. Barbora Bernátová, DiS.
Adresa: Opavská 13, 785 01 Šternberk
Telefon: 585 011 014, 739 242 624
e-mail: barbora.barnatova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba
Služba je provozována v pracovní dny, víkendy i svátky vždy od 7:00 do 19:30 hodin.
Odpolední a večerní služba od 15:30 hodin, a také služba o víkendech a svátcích je určena pouze pro osamělé uživatele bez rodinného zázemí nebo v případech, kdy je potřeba
odlehčit pečující osobě.
Personální zajištění
Pracovní tým tvoří vedoucí projektu, vedoucí stanice a současně sociální pracovnice
služby a dále celkem 5 pracovnic v sociálních službách na pozici pečovatelky.
Oblast působnosti
Šternberk (Dalov, Chabičov, Krakořice, Těšíkov) a další obce regionu: Babice, Bohuňovice, Domašov nad Bystřicí, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraniční Petrovice, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina, Lužice, Město Libavá
(Heroltovice), Mladějovice, Mutkov, Řídeč, Strukov, Štarnov, Štěpánov (Benátky, Březce,
Moravská Huzová, Stádlo) a Žerotín.
Statistické údaje
Počet klientů
Počet výkonů - vyhláškových
Počet výkonů - fakultativních
Počet výkonů celkem
Počet hodin přímé péče
Počet najetých kilometrů

59
10 505
935
11 440
3 022
29 563
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Zhodnocení cílů činnosti
V roce 2017 byl průběžně naplňován hlavní cíl služby, umožnit uživatelům žít v domácím prostředí. Všem uživatelům v průběhu aktivního poskytování služby bylo umožněno i přes jejich zdravotní problémy žít v domácím prostředí, mnohým pouze díky
využívání služby. Díky poskytování pomoci při zvládání běžných každodenních úkonů
jako je péče o vlastní osobu, osobní hygiena, zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti
či kontakt se společenským prostředím, služba klientovi nahradila nebo alespoň oddálila
nutnost umístění v pobytovém zařízení, a také ulevila v péči rodině klienta. V průběhu
roku 2017 již nemohlo z důvodu výrazného zhoršení zdravotního stavu zůstat ve svém
domácím prostředí 5 uživatelů, kteří byli následně ubytováni v pobytovém zařízení.
Z celkového počtu 59 klientů byla v roce 2017 poskytována služba 42 klientům ze Šternberka a přidružených obcí a 17 klientům z dalších obcí mikroregionu Šternbersko.
Z hlediska věkového složení využili službu 3 klienti do 64 let, 19 klientů ve věku 65-80
let, a 37 klientů nad 80 let věku.
Podpořeno v rámci projektu MMR „Zvyšování dostupnosti charitních služeb na Uničovsku a Šternbersku pro sociálně vyloučené osoby“ (CZ.06.2.56./0.0/0.0/16-040/0002220).

V roce 2017 tuto službu dále podpořili:
Olomoucký kraj, Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, Město Šternberk, Tříkrálová sbírka

STŘEDISKO UNIČOV
Vedoucí projektu: Ing. Ludmila Zavadilová
Vedoucí stanice: Bc. Petra Kejvalová, DiS.
Adresa: Šternberská 497, 783 91 Uničov
Telefon: 585 054 519, 605 897 998
e-mail: petra.kejvalova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
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Provozní doba
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.
Personální zajištění
Pracovní tým tvoří vedoucí projektu, vedoucí stanice a současně sociální pracovník,
4 pracovnice v sociálních službách a 2 pracovnice na DPP.
Oblast působnosti
Uničov a přilehlé obce: Benkov, Brníčko, Břevenec, Dlouhá Loučka, Dědinka, Dětřichov,
Hlivice, Karlov, Králová, Křivá, Libina, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Oskava, Paseka, Plinkout, Renoty, Rybníček, Sovinec, Střelice, Dolní a Horní Sukolom, Šumvald,
Troubelice, Újezd u Uničova, Zadní Újezd, Želechovice.
Statistické údaje
Počet klientů
Počet výkonů - vyhláškových
Počet výkonů - fakultativních
Počet výkonů celkem
Počet hodin přímé péče
Počet najetých kilometrů

111
13 427
774
14 201
5 143
48 474

Zhodnocení cílů činnosti
Pečovatelská služba dala našim uživatelům možnost setrvat i přes jejich zdravotní problémy v domácím prostředí. Často nahradila nebo oddálila 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
uživatele k lékaři, na úřady a podobně.
Z celkového počtu uživatelů (111) bylo 74% žen a 26% mužů. Věkové složení našich
uživatelů služby bylo: 5% lidé do 65 let, mezi 65 až 80 lety bylo 34,5% lidí a 61,5% lidé
nad 80 let.
V měsíci listopadu jsme opět připravili pro naše uživatele akci s názvem SETKÁNÍ SENIORŮ U KAFÍČKA, kde si mohli při kafíčku a malém pohoštění vyzkoušet své dovednosti při plnění soutěžních úkolů. Na závěr nechyběla diskuse, kde jsme si společně
zavzpomínali na dětství a mládí.
V měsíci prosinci jsme pro vybrané uživatele ve spolupráci s firmou UNEX a.s. připravili
akci pod názvem „Ježíškova vnoučata“, která se shledala s velice pozitivním ohlasem.
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V roce 2017 tuto službu podpořili:
Olomoucký kraj, Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, Město Uničov

STŘEDISKO LITOVEL
Vedoucí projektu: Ing. Ludmila Zavadilová
Vedoucí stanice: Zita Stinglová
Adresa: Vítězná 1129, 784 01 Litovel
Telefon: 585 341 444, 736 750 221
e-mail: zita.stinglova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba
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.
Personální zajištění
Pracovní tým tvoří vedoucí projektu, vedoucí stanice, 2 sociální pracovnice (přepočtený
úvazek 1,4), 7 pracovnic v sociálních službách a 2 pracovnice na DPP.
Oblast působnosti
Litovel a obce litovelského mikroregionu: 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.
Statistické údaje
Počet klientů
Počet výkonů - vyhláškových
Počet výkonů - fakultativních
Počet výkonů celkem
Počet hodin přímé péče
Počet najetých kilometrů
12
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553
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Zhodnocení činnosti
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 klientů (81) bylo 58% z Litovle a přidružených obcí, zbytek 42 %
z dalších obcí mikroregionu. Věkové složení našich klientů bylo: 1% lidé do 64 let,
42% lidé do 80 let a 57% lidé nad 80 let.
I v tomto roce v květnu jsme pro naše klienty pořádali pouť na Svatý Hostýn. Tuto
příležitost využívají i těžce pohybliví klienti, kterým zajišťujeme doprovod. Zveme
je také na různé akce Charity, kde se mohou setkat se svými vrstevníky a popovídat
si.
V roce 2017 tuto službu podpořili:
Olomoucký kraj, Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci, Město Litovel

SOCIÁLNÍ REHABILITACE ROZKVĚT
STŘEDISKO ŠTERNBERK
Vedoucí služby: Mgr. Veronika Hudcová
Adresa: Opavská 13, 785 01 Šternberk
Telefon: 608 719 429
e-mail: veronika.einaiglova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Cílová skupina
Služba je určená pro soby s mentálním postižením ve věku 16 – 64 let z mikroregionu
Šternbersko, případně s přidruženou další vadou či onemocněním, například: zraková vada, rysy poruch autistického spektra, tělesné postižení, epilepsie, kardiovaskulární
onemocnění aj.
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Obsah služby
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
• nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
• nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce,
chod kuchyně, nakupování
• nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti
• nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru
• nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, například vlastnoručního podpisu
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové
aktivity a doprovázení zpět
• nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
• nácvik chování v různých společenských situacích
• nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
• upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
• podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
• informační servis a zprostředkovávání služeb
Fakultativní služba
Doprava klientů automobilem Charity Šternberk zpoplatněná 10 Kč/km. Charita
Šternberk vlastní několik automobilů; z toho vůz Škoda Fabia r.v. 2014 je určen přímo
pro službu Sociální rehabilitace Rozkvět. Pracovník tedy využívá primárně tento vůz;
avšak v případě potřeby spolupracuje s ostatními pracovníky jiných sociálních služeb
poskytovatele a zapůjčí si jiný automobil.
Doprava automobilem znamená:
• cesta automobilem pro uživatele (zpravidla do jeho bydliště) a cesta automobilem
s uživatelem do místa poskytování sociální služby (zpravidla na adresu Opavská 13,
Šternberk), cesta zpět (tj. cesta s uživatelem do místa bydliště a bez uživatele zpět do
místa poskytování služby).
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• doprava na jiné aktivity automobilem (například k lékaři, na úřad, apod.) – jsou také
fakultativní službou. V případě, že je v automobilu přítomný jen 1 pracovník, který
řídí (účtuje se 10 Kč/1 km). Pokud je v automobilu 1 pracovník jako řidič a druhý
pracovník jako doprovod – je účtovaná fakultativní služba poskytovaná dvěma pracovníky (účtuje se 12 Kč/1 km).
Personální zajištění
Poskytování služby zajišťují 3 pracovnice, z toho 1 vedoucí a současně sociální pracovník, 1 sociální pracovník a 1 pracovník v sociálních službách.
Pracovnice zabezpečují společně veškeré smluvní i fakultativní činnosti poskytované
služby. Pracovnice dodržují řádně své pracovní povinnosti a umožňují tak uživatelům
aktivně naplnit čas strávený ve službě, čímž denně posilují u uživatelů soběstačnost, samostatnost a nezávislost. Základem je individuální přístup, který je uplatňován po celou
dobu poskytování služby. Je zajištěn prostřednictvím individuálního plánování, čímž je
služba poskytovaná s respektem k individuálním schopnostem a možnostem každého
uživatele. Pracovníci umožňují uživatelům nejen upevnit stávající dovednosti, ale také
načerpat nové v péči o sebe a o domácnost. Uživatelé jsou neustále podporováni k samostatnosti zejména v oblasti sebeobsluhy.
Činnosti jsou poskytovány jak individuálně, tak skupinově. V rámci všech činností jsou
uživatelé neustále podporování v nácviku společenského chování a chování mezi lidmi.
Mezi jednotlivé činnosti patří:
• každodenní trénink bezpečného pohybu po komunikaci (trénink správného pohybu
po komunikaci, trénink řádného rozhlížení, trénink přecházení silnice)
• nácvik bezpečné obsluhy spotřebičů (vaření kávy a jednoduchých jídel, obsluha myčky, odšťavňování ovoce, sušení bylin, manipulace s kuchyňským robotem, obsluha mikrovlnné trouby a dalších kuchyňských spotřebičů),
• nácvik péče o domácnost (pravidelný trénink vysávání, zametání, vytírání, utírání prachu, zalévání květin, udržování pořádku a čistoty, třídění odpadu),
• zvyšování dovednosti při nakupování (tvorba nákupního seznamu, nakupování v přirozeném prostředí, orientace v obchodě, rozeznávání bankovek a mincí, znalost hodnoty peněz, manipulace s košíkem/vozíkem, placení),
• posílení časoprostorové orientace (pravidelné opakování dnů, měsíců a roku, denní
orientace – ráno, poledne, večer, dnes, zítra, včera, orientace v blízkém okolí místa
poskytování služby (zejména hlavní náměstí Šternberk), orientace v důležitých institucích (pošta, městský úřad, úřad práce,…)
• výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti prostřednictvím různých edukačních pomůcek a aktivit (posílení kognitivních funkcí – paměť, pozornost, smyslové vnímání,
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
myšlení, komunikace), jemné i hrubé motoriky, zooterapie (hippoterapie, canisterapie, muzikoterapie), procvičování trivia, trénink práce s počítačem, pohybové aktivity
a posilování zdravého životního stylu.
Pracovnice dále pomáhají navazovat uživatelům služby kontakt se společností a podporují je k sociálnímu začleňování prostřednictvím:
• návštěv různých kulturních památek (Těšíkovská kyselka, muzeum Olomouckých tvarůžku A.W., ZOO Olomouc, rozhledna Praděd, Rešovské vodopády, hrad Šternberk),
• společenských akcí (25. výročí Městské policie Šternberk, ples Vincentinum, Benefiční
koncert),
• výstav (výstaviště Flora), galerií (Expozice času),
• vzdělávacích zařízení (Rozárium, Pevnost poznání, Sluňákov – centrum ekologických
aktivit města Olomouce, o.p.s., poznávací plavba historickou Olomoucí po Moravě),
• sportovních zařízení (bowling, plavecký bazén, wellness centrum Bruntál, solná jeskyně), ve městě Šternberk a blízkém i vzdálenějším okolí.
Proběhly každoroční neformální setkání (Zahradní slavnost - setkání rodičů uživatelů,
Vánoční posezení s uživateli terénní formy). Nechyběla účast na Tříkrálové sbírce.
Provozní doba
Ambulantní forma služby:
PO
8.00 – 12.00;
12.00 – 15.00 jen po předchozí domluvě
ÚT
8.00 – 12.00;
12.00 – 15.00 jen po předchozí domluvě
ST
8.00 – 12.00;
12.00 – 15.00 jen po předchozí domluvě
ČT
8.00 – 15.00
PÁ
8.00 – 12.00;
12.00 – 15.00 jen po předchozí domluvě
Terénní forma služby: PO, ST 13.00 – 15.00 hodin; jiné časy jsou možné jen po předchozí domluvě s pracovníkem
Statistické údaje
Počet uživatelů služby celkem: 15
Z toho pro ambulantní: 11
		
terénní: 4
Z toho ženy: 10
muži: 5
Z toho do 18 let: 0
Nad 18 let: 15
Počet hodin přímé sociální práce: 4 642,75
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Oblast působnosti
mikroregion Šternbersko
Zhodnocení činnosti
Sociální rehabilitace Rozkvět systematicky pokračuje už druhým rokem v rozvoji samostatnosti a sociálního začleňování osob s mentálním postižením v Mikroregionu Šternbersko.
Služba je ve Šternberku jedinečná a specifická svým zaměřením a větší možností pro individuální přístup. Nejedná se o pobytovou, ale o ambulantní/terénní službu, která je současně
v úzkém kontaktu i s přirozeným prostředím uživatele. Principy poskytování služby vychází
právě z toho, co je pro uživatele přirozené a známé, tím přispívá k tomu, aby uživatelé byli
schopni zůstat ve svém přirozeném, tedy domácím prostředí a nemuseli v budoucnu využívat ústavní péči. Sociální služba zachovává charakteristické rodinné prostředí a spolupráci
s rodinami uživatelů služby ze Šternberka a jeho okolí. Postupem času bychom rádi nabídli
uživatelům aktivity směřující k zařazení na trh práce (chráněný či volný).
V roce 2017 tuto službu podpořili: Olomoucký kraj, Město Šternberk, Fórum dárců
v rámci projektu „ČSOB pomáhá regionům“

Kuchyňka pro klienty služby
– financováno vrámci programu ČSOB
pomáhá regionům

Společenská místnost
pro klienty služby
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JILORO-SRDÍČKO

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tato služba je provozována ve všech střediscích Charity Šternberk - ve Šternberku,
na Uničovsku i Litovelsku.
Cílová skupina
Rodiny s dětmi ze Šternberka, 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
fakultativní služba (pouze ve Šternberku)
• zajištění stravování v ambulantní službě
STŘEDISKO ŠTERNBERK
Vedoucí služby: Mgr. Jana Smyčková
Adresa: Měsíční 3, 785 01 Šternberk
Telefon: 776 817 757
e-mail: jana.smyckova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba
Ambulantní služba:
Terénní služba:

pondělí - čtvrtek
pátek
pondělí - čtvrtek
pátek

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

Personální zajištění projektu
Pracovní tým tvořila vedoucí služby, sociální pracovnice a dvě pracovnice v sociálních
službách.
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Statistické údaje
Počet rodin
Počet dětí v ambulantní službě
Počet kontaktů
Počet intervencí

23
20
1 024
1 552

Oblast působnosti
Šternberk
Zhodnocení činnosti
Naše služba pomáhá rodinám s dětmi při nácviku zvládání praktických dovedností
v péči o děti, zajištění domácnosti. Podporujeme rodiny v aktivním řešení jejich situace.
Dopomáháme jim při uplatňování práv, doprovodech na úřady, při jednání s odborníky
a dalšími institucemi.
Služba je realizovaná jako ambulantní forma, která je poskytovaná v pronajatých prostorách budovy SRNM na Měsíční ulici a terénní forma, která probíhá v rodinách uživatelů.
Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je 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.

V roce 2017 tuto službu
dále podpořili:
Město Šternberk

Prostor pro poskytování
ambulantní formy služby
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STŘEDISKO uničov
Vedoucí služby: Mgr. Jana Smyčková
Adresa: Šternberská 497, 783 91 Uničov
Telefon: 731 643 780
e-mail: sas.unicov@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba
Terénní služba:

úterý, středa 8.00 - 16.00 hodin
pátek
8.00 - 11.00 hodin (dle potřeby)

Personální zajištění projektu
Pracovní tým tvořila vedoucí služby, sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách.
Statistické údaje
Počet rodin
Počet kontaktů
Počet intervencí

13
170
182

Oblast působnosti
Uničovsko – 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
Zhodnocení činnosti
Naše služba pomáhá rodinám s dětmi při nácviku zvládání praktických dovedností
v péči o děti, zajištění domácnosti. Podporujeme rodiny v aktivním řešení jejich situace.
Dopomáháme jim při uplatňování práv, doprovodech na úřady, při jednání s odborníky
a dalšími institucemi.
Služba byla ve středisku Uničov nově zavedena od 1. 1. 2017. Zde je realizovaná jako
terénní forma, která probíhá v rodinách uživatelů. Pracovnice mají zázemí v budově sídla Charity Šternberk – středisko Uničov. Činnosti byly poskytovány nejdříve v rozsahu
4 hodiny týdně, posléze byla služba rozšířena na 8 hodin týdně, od 1. 8. 2017 je služba
poskytována v úterý a středu v době 8.00 - 16.00 hodin, v pátek se poskytuje služba dle
potřeby v době 8.00 - 11.00 hodin.
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Podpořeno v rámci projektu MMR „Zvyšování dostupnosti charitních služeb na Uničovsku a Šternbersku pro sociálně vyloučené osoby“ (CZ.06.2.56./0.0/0.0/16-040/0002220).

Projekt „Rozšíření Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jiloro-Srdíčko do
mikroregionu Uničovska“ byl podpořen Lesy České republiky, s.p.

V roce 2017 tuto službu dále podpořili:
Město Uničov

Zázemí pro terénní pracovníky
STŘEDISKO litovel
Vedoucí služby: Mgr. Jana Smyčková
Adresa: Vítězná 1129, 784 01 Litovel
Telefon: 731 643 780
e-mail: sas.litovel@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba
Terénní služba:

pondělí, čtvrtek 8.00 - 16.00 hodin
pátek
8.00 - 11.00 hodin (dle potřeby)
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Personální zajištění projektu
Pracovní tým tvořila vedoucí služby, sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách.
Statistické údaje
Počet rodin
Počet kontaktů
Počet intervencí

8
69
75

Oblast působnosti
Litovelsko - Litovel , Bílá Lhota, Bouzov, Červenka, Dubčany, Horka, Cholina, Křelov,
Liboš, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Pňovice, Příkazy, Slavětín, Strukov, Střeň, Štěpánov, Vilémov.
Zhodnocení činnosti
Naše služba pomáhá rodinám s dětmi při nácviku zvládání praktických dovedností
v péči o děti, zajištění domácnosti. Podporujeme rodiny v aktivním řešení jejich situace.
Dopomáháme jim při uplatňování práv, doprovodech na úřady, při jednání s odborníky
a dalšími institucemi.
Služba je poskytovaná v oblasti Litovelska od 1. 8. 2017 díky projektu MAS - Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku (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.

V roce 2017 tuto službu
dále podpořili:
Tříkrálová sbírka

Zázemí pro terénní pracovníky
22
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NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA
Tato služba je realizována ve střediscích Šternberk a Uničov.
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.)

STŘEDISKO ŠTERNBERK
Název služby: Nízkoprahové denní centrum UZEL
Vedoucí služby: Bc. Zuzana Knopfová
Adresa: Opavská 13, 785 01 Šternberk
Telefon: 585 011 014, 739 500 406
e-mail: zuzana.knopfova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba
Ambulantní forma služby:
Terénní forma služby:		

pondělí-pátek
čtvrtek		

8.00 – 14.00 hodin
9.00 – 11.00 hodin

V období od 1. 1. 2017 do 28. 2. 2017 a od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017 byl zajištěn noční
provoz této služby tzv. „Suchá židle“. V období leden-únor 2017 a v prosinci 2017 tuto
službu využilo 11 osob (9 mužů, 2 ženy).
Personální zajištění projektu
Pracovní tým tvoří vedoucí služby (sociální pracovník), sociální pracovnice a 2 pracovnice v sociálních službách
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Statistické údaje
Počet uživatelů
Počet kontaktů
Průměrný počet uživatelů na jeden den
Zprostředkování oblečení
Podání jídla
Praní oblečení
Sociální práce

75 (57 mužů, 18 žen)
3 593
13
521
2 248
434
1 236

Oblast působnosti
Šternberk a okolní obce
Zhodnocení činnosti
Se zadlužeností obyvatel, ztrátou zaměstnání a těžkou dosažitelností levnějšího bydlení
se pojí i problematika bezdomovectví nebo životních krizí, které k němu mohou směřovat. Osoby, které se ocitnou v kombinaci tíživých sociálních situací, pokud nemají dostatečnou rodinnou síť, samy se v ní těžce pohybují.
Služba NDC Uzel je jedinou službou pro osoby bez přístřeší ve Šternberku. Poskytováním této služby současně snižujeme riziko společnosti - přenosné nemoci, snižování
kriminality. Jako církevní organizace naplňujeme křesťanské principy - zejména právo
člověka na zachování lidské důstojnosti v každé životní situaci. Služba vznikla 1. 1. 2012
na základě potřebnosti a výstupů Komunitního plánování Města Šternberk. Projekt je
zahrnut do Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Šternberska pro období 2017
- 2019.
V roce 2017 tuto službu podpořili: Olomoucký kraj, Město Šternberk

STŘEDISKO UNIČOV
Název služby: Nízkoprahové denní centrum SCHOD
Vedoucí služby: Bc. Pavla Jarošová (od 1. 9. 2017 Bc. Dana Vrzalíková)
Adresa: Šternberská 497, 783 91 Uničov
Telefon: 739 500 404, 585 054 519
e-mail: schod.unicov@sterberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
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Provozní doba
V roce 2017 jsme činnosti služby poskytovali každý pracovní den od 8.00 do 15.30 hodin. Denní místnost byla otevřena od 8.00 do 14.30 hodin. Od 14.00 do 15.30 hodin
probíhaly individuální konzultace.
Personální zajištění
Provoz zajišťovali 3 pracovníci NDC SCHOD a to pracovník v sociálních službách,
sociální pracovník a v kumulované funkci vedoucí služby, který je i sociálním pracovníkem.
Statistické údaje
Počet uživatelů
148 (102 mužů, 45 žen)
Počet kontaktů
4 498
Průměrný počet uživatelů na jeden den
18
Zprostředkování oblečení
299
Podání jídla
3 197
Praní oblečení
285
Sociální práce
2 760
V roce 2017 došlo ke snížení počtu klientů. Důvodem je vznik nových služeb Charitní
poradna Nedlužím a Sociálně aktivizační služby Jiloro – Srdíčko. Tyto služby si převzali
část klientů NDC SCHOD.
Oblast působnosti
Služba působí v regionu Uničov. Ambulantní forma služby je poskytována v Uničově.
Terénní forma služby v Uničově a obcích regionu Uničov.
Zhodnocení činnosti
Rok 2017 byl ve znamení výměn pracovníků a opakujících se zaškolování. Toto zaškolování, ale přispívalo k otvírání nových témat práce v NDC i prostor pro zamyšlení nad
„zajetými postupy práce“. To vše vedlo ke zlepšení práce v NDC SCHOD.
Dalším zlepšením služby, byla realizace projektu „Podpora návyků u lidí bez přístřeší“. Tento projekt finančně podpořilo Fórum dárců v rámci programu - ČSOB Pomáhá regionům
a to částkou 66.845 Kč. Z uvedených prostředků jsme docílili bezbariérovosti hygienického
zázemí (WC a koupelny). Naše služba se otevřela širšímu spektru klientů. Zejména starší
a méně pohybliví klienti nemocní a hendikepovaní mohou nově využívat právě hygienické
služby.
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Podpořeno z programu Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

V roce 2017 tuto službu dále podpořili: Olomoucký kraj, Město Uničov, Fórum dárců
v rámci projektu „ČSOB pomáhá regionům“

Rekonstrukce hygienického zázemí
Rok 2016 (původní stav)

CHARITNÍ S.O.S. BYT

Rok 2017 (stav po rekonstrukci)

Ve středisku Uničov byla v roce 2017 realizována koupě Charitního S.O.S. bytu pro sociálně vyloučené osoby, zejména rodiny nebo rodiče s dětmi. V daném roce zde bydlel
jeden rodič a dítě.
Podpořeno z programu
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Dofinancováno ze zdrojů Tříkrálové sbírky
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Charitní poradna NEDLUŽÍM

– odborné sociální poradenství

Tato služba je provozována ve střediscích Uničov a Litovel.
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

STŘEDISKO UNIČOV
Název služby: Charitní poradna NEDLUŽÍM
Vedoucí služby: Bc. Dana Vrzalíková
Adresa: Šternberská 497, 783 91 Uničov
Telefon: 605 314 434
e-mail: poradna.unicov@sterberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba
Ambulantní forma služby:
pondělí
				úterý
				
středa
				čtvrtek
				pátek
Terénní forma služby:		
úterý

8.00 – 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin
8.00 – 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin
administrativa
–
13.00 - 15.00 hodin

Personální zajištění
Provoz zajišťovali 1 sociální pracovník a jedna pracovnice v kumulované funkci vedoucí
služby, která je i sociální pracovnicí.
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Oblast působnosti
Ambulantní forma služby je poskytována v Uničově, terénní forma služby je poskytována v Uničově a obcích regionu Uničov.
Statistické údaje
Počet uživatelů
Individuální činnost (sociální práce)

93 (40 mužů, 53 žen)
2 238

Zhodnocení činnosti
Charitní poradna Nedlužím zahájila svůj provoz 1. 1. 2017 pro region Uničov. Rozjezd služby v Uničově podpořil projekt MMR „Zvyšování dostupnosti charitních služeb na Uničovsku a Šternbersku pro sociálně vyloučené osoby“ (CZ.06.2.56./0.0/0.0/16-040/0002220).

V prvním roce služby jsme uzavřeli smlouvu s 93 jednotlivci a jednorázově pomohli dalším desítkám osob. Služba navazuje na evropský projekt „Dluhy nejsou samozřejmost“.
Pracovnice se v dluhové problematice orientují a zvládají i těžší případy klientů s více jak
20 exekucemi. V úzké spolupráci s advokátem Mgr. Miroslavem Píšťkem (Advokátní kancelář Šternberk) se věnujeme i problematice nebankovních společností s nemorálními úroky. Práce advokáta je fakturována službě a i to zvyšuje celkový rozpočet služby. Na tento
druh poradenství by jinak klienti nikdy nedosáhli.
V roce 2017 tuto službu dále podpořili: Olomoucký kraj, Město Uničov
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STŘEDISKO litovel
Název služby: Charitní poradna NEDLUŽÍM
Vedoucí služby: Bc. Dana Vrzalíková
Adresa: Vítězná 1129, 784 01 Litovel
Telefon: 730 585 753
e-mail: poradna.litovel@sterberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba
Ambulantní forma služby:
pondělí
				úterý
				
středa
				čtvrtek
Terénní forma služby:		

úterý

8.00 – 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin
8.00 – 12.00 a 13.00 - 15.00 hodin
dle domluvy
–

13.00 - 15.00 hodin

Personální zajištění
Provoz zajišťovali 1 sociální pracovnice a 1 pracovnice v kumulované funkci vedoucí
služby, která je zároveň i sociální pracovnicí (garantem odbornosti).
Oblast působnosti
Ambulantní forma služby je poskytována v Litovli, terénní forma služby je poskytována
v Litovli a obcích regionu Litovel.
Statistické údaje
Počet uživatelů
Individuální činnost (sociální práce)

13 (9 mužů, 4 ženy)
331

Zhodnocení činnosti
Charitní poradna Nedlužím zahájila svůj provoz 1. 1. 2017 pro region Uničov.
Díky projektu MAS - Řešení dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_47/0006954) rozšířila poradna od 1. 8. 2017 svoji působnost i na
region Litovel.
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V prvním roce jsme nově uzavřeli smlouvu se 13 klienty a dalších 14 se stalo zájemci
o službu. Případy, které řešíme, jsou stále složitější a na sociálního pracovníka jsou kladeny vyšší nároky ve vzdělávání. První půl rok byl ve znamení zaškolování nové pracovnice a neustálá podpora a vedení. Odborným garantem je pracovnice, která se řešení
dluhové problematiky věnuje 6 let. Velkou oporou je i advokát a další kolegové z oboru.
Věnujeme se široké problematice dluhů a jejich řešení. V regionu Litovel i problematice
sociálního začlenění lidí bez přístřeší.
V roce 2017 tuto službu dále podpořili:
Olomoucký kraj, Tříkrálová sbírka
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Duchovní služby

SPOLUPRÁCE S FARNOSTÍ – práce pastoračních asistentů
STŘEDISKO ŠTERNBERK

Pastorační práce ve středisku Šternberk zahrnuje jednak péči o zaměstnance a také duchovní péči o klienty služeb. V praxi to představuje pastorační rozhovory se zaměstnanci, duchovní slovo na poradách, návštěvy u nemocných v domácím prostředí.
Pastorační asistent má na starost sbírky a to zejména Tříkrálovou sbírku, která pro středisko Šternberk představuje koledování ve Šternberku a okolních 23 obcích. Tato akce je
největší během roku a představuje koordinaci 300 koledníků. Za jejich práci jsme moc
vděčni, a proto se snažíme potěšit i je. Po sbírce bylo pro koledníky v roce 2017 zorganizováno filmové představení „ Emoji “ v prostorách MKZ Šternberk.
Další ze sbírek je Postní almužna, která probíhá v kostelích naší farnosti. Výtěžek je rozdělován ve spolupráci s duchovními jednotlivých farností.
Pastorační asistent také vede dobrovolnický klub - Klub Želva, který se schází 1 x týdně.
Je osobou, na kterou se mohou zaměstnanci během roku obrátit se svými starostmi, nebo
se starostmi svých klientů.
O pastorační práci v roce 2017 se starali Zuzana Knopfová a od června 2017 Lukáš Borský, byli hrazeni z prostředků Arcibiskupství olomouckého.

STŘEDISKO UNIČOV

Pastorační asistent zajišťuje provázanost práce profesionální charity s dobrovolníky. Stará se tedy nejen o duchovní stránku pracovníků Charity, ale poskytuje pastorační péči
také dobrovolníkům a klientům Charity.
Pastorační asistent je v kontaktu a spolupracuje s kněžími ve farnostech Uničov, Medlov, Renoty, Nová Hradečná, Libina, Oskava, Paseka, Dlouhá Loučka, Šumvald. Je přímým spolupracovníkem děkana šternberského, který sídlí v Uničově. Hlavní náplní je
zajišťování dobrovolnických aktivit na Uničovsku, koordinuje je a vede administrativu
k tomuto.
Nejrozsáhlejší aktivitou, co do počtu dobrovolníků je Tříkrálová sbírka, které se na Uničovsku každoročně účastní více jak 400 dobrovolníků. Pro ně je připravováno v průběhu
ledna Tříkrálové kino, které navštíví vždy více jak polovina z nich. Další jednorázovou
aktivitou je Postní almužna, jejíž průběh rovněž zajišťuje pastorační asistent. Tato sbírka
probíhá v kostelích a výtěžek z ní je určen na pomoc potřebným na Uničovsku.
V roce 2017 byla pastoračním asistentem Ing. Soňa Šlosarová. Její pracovní úvazek činil
10 hodin týdně a byl hrazen z prostředků Arcibiskupství olomouckého.
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STŘEDISKO LITOVEL

Od září 2017 začal v Litovli na pozici pastoračního asistenta působit Josef Fiala. Jeho
pracovní úvazek (20 hodin týdně) je hrazen z prostředků Arcibiskupství olomouckého.
Má na starosti pastorační program pro pracovníky Charity, spolupracuje s kněžími ve
farnostech Litovel, Bílá Lhota, Bouzov, Cholina, Luká, Měrotín, Náklo, Náměšť na Hané,
Senice na Hané, Skrbeň, Vilémov u Litovle. Zajišťuje organizaci sbírky Postní almužna,
podílí se na přípravě a organizaci Tříkrálové sbírky, spolupracuje s dobrovolníky.

32

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Další služby
KLUB ŽELVA ŠTERNBERK
Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Knopfová
Adresa: Opavská 13, 785 01 Šternberk
Telefon: 739 500 406
e-mail: zuzana.knopfova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Klub Želva byl založen v roce 2002 jako sociálně aktivizační služba pro osoby s postižením a seniory. Od roku 2015 funguje tento klub jako dobrovolnické centrum, ve kterém
se setkávají lidé se zdravotním omezením a senioři.
Klub Želva se schází 1 x týdně. Jeho náplní jsou klubové schůzky, výlety po okolí, návštěvy kulturních akcí, vzájemná podpora členů navzájem.

KLUB POHODA UNIČOV
Kontaktní osoba: do 31. 12. 2017 Ing. Soňa Šlosarová (pastorační asistent)
		
od 1. 1. 2018 Bc. Petra Kejvalová, DiS. (vedoucí stanice CHPS Uničov)
Adresa: Olomoucká 226, 783 91 Uničov
Telefon: 605 897 998
e-mail: petra.kejvalova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba: úterý 7.30 – 10.00 hodin
Klub POHODA je klub pro seniory, kteří se cítí být sami nebo jenom by se rádi setkávali
se svými vrstevníky na pravidelných posezeních. Účelem setkávání je si vzájemně sdělit
své zkušenosti či zážitky a zároveň se i aktivně zapojit do různých aktivizačních činností.
Každé úterý se na Olomoucké ulici v Uničově pravidelně setkávají ke společnému posezení nejen nad kafíčkem a malém pohoštění, ale také k drobným rukodělným aktivitám.
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.
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MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA LITOVEL
Vedoucí projektu: Ing. Ludmila Zavadilová
Animátorka: Jarmila Dospivová
Adresa: Vítězná 1129, 784 01 Šternberk
Telefon: 739 246 016
e-mail: mcrybickalitovel@seznam.cz
www.sternberk.charita.cz
Cílová skupina
Rodiče s dětmi do šesti let věku.
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 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
Personální zajištění
Pracovní tým tvoří vedoucí služby, animátorka, sociální pracovnice, 1-2 pracovnice na
DPP, které vedou některé programy a podle potřeby dobrovolnice z řad maminek.
Statistické údaje
V roce 2017 navštívilo akce našeho Mateřského centra 1107 dospělých a 1460 dětí.
Průměrná návštěvnost za měsíc v roce 2017 byla cca 110 dospělých osob. 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.
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Do programu byly pravidelně 1 x měsíčně zařazovány přednášky (první pomoc, přednášky o výchově dětí a vzájemných vztazích v rodině.). Ve spolupráci s pracovníky sociálního odboru jsme pořádali i 3 semináře věnované vzdělávání pěstounů. U všech akcí
pro rodiče bylo zajištěno hlídání dětí.
V odpoledních hodinách probíhaly další volnočasové aktivity jako například velmi oblíbené výtvarné činnosti pro maminky. V předvánočním čase jsme uspořádali kurz výroby
adventních věnců. Maminky se svými dětmi také již tradičně vyráběly přání pro klienty
pečovatelské služby.
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.
I v letošním roce podporovalo Mateřské centrum naši adoptovanou indickou holčičku
Aschwithu Fernandes v projektu „Adopce na dálku“. Prostředky na financování jejího
vzdělání byly získány prodejem výrobků našich dobrovolnic.
Na projekt Mateřské centrum Rybička byla poskytnuta dotace Ministerstva práce
a sociálních věcí ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2017.

V roce 2017 tuto
službu podpořili:
Město Litovel

35

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

VOBIS centrum PRO VÁS
Vedoucí služby: Bc. Kamil Jaroš
Adresa: Nádražní 1433, 783 91 Uničov
Telefon: 733 755 862, 581 110 098
e-mail: koordinator.mu@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Poslání
VOBIS centrum PRO VÁS působí v mikroregionech Uničovska, Šternberska a Litovelska. Sdružuje sociální, materiální a krizovou pomoc. Činnosti jsou určeny pro obyvatele
daného regionu, které zasáhne mimořádná událost (požár, vytopení atd.) a dále lidem
v životní krizi (po ztrátě domova, úmrtí osoby blízké atd.) a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují kompenzační pomůcku (po úrazu, nemoci, ve stáří atd.).
Činnosti centra
• Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna je určena pro seniory, osoby zdravotně postižené nebo znevýhodněné, 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.
• Humanitární sklad
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 a nábytek.
• Mimořádné události
Nabízíme pomoc v případě různých mimořádných událostí, živelných pohrom, katastrof
a havárií. Jsme schopni nabídnout zejména: materiální pomoc (čisticí prostředky a drogerii,
oblečení), zdravotní ošetření, humanitární pomoc, základní poradenství a sociální šetření, duchovní pomoc, finanční pomoc, zajištění přepravy materiálu nebo osob, nouzové ubytování.
Provozní doba
Půjčovna kompenzačních pomůcek: pondělí - pátek 8.00 – 14.00 hodin
Humanitární sklad:
středa
8.00 – 17.00 hodin
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Personální zajištění projektu
Provoz zajišťovali koordinátor VOBIS centra PRO VÁS a pomocný pracovník.
Statistické údaje
Půjčovna kompenzačních pomůcek – měsíčně průměrně poskytnuto 82 kompenzačních
pomůcek 65 klientům
Humanitární sklad – pomoc poskytnuta 42 osobám
Mimořádné události – pomoc poskytnuta v jednom případě, celkem 3 osobám
Oblast působnosti
Služba působí v mikroregionech Uničovska, Šternberska a Litovelska.
Zhodnocení činnosti
VOBIS CENTRUM PRO VÁS se v březnu 2017 přemístilo do nových prostor na ulici
Nádražní v Uničově. Díky finanční podpoře města Uničov a projektu ČSOB pomáhá
regionům bylo možno částečně zrekonstruovat vnitřní prostory Vobis centra, včetně výměny oken, a dále opravit a zateplit fasádu.
Ve spolupráci s Úřadem práce v Uničově jsme umožnili 5 osobám dlouhodobě nezaměstnaným vykonávat Veřejnou službu. Hlavní náplní jejich práce byl úklid vnitřních
a venkovních prostor ve všech objektech Charity v Uničově a pomoc s provozem Humanitárního skladu.
Z poskytovaných činností Vobis centra je stále největší zájem o zapůjčení kompenzačních pomůcek.
V roce 2017 tuto službu podpořili:
Město Uničov, Fórum dárců v rámci
projektu „ČSOB pomáhá regionům“

37

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
STŘEDISKO ŠTERNBERK
Adresa: Opavská 13, 785 01 Šternberk
Kontaktní osoba: Bc. Barbora Bernátová, DiS.
Telefon: 739 242 624
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba: pondělí - pátek

8.00 – 15.30 hodin

STŘEDISKO UNIČOV
Adresa: Nádražní 1433, 783 91 Uničov
Kontaktní osoba: Bc. Kamil Jaroš
Telefon: 733 755 862, 581 110 098
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba: pondělí - pátek

8.00 – 14.00 hodin

STŘEDISKO LITOVEL
Adresa: Vítězná 1129, 784 01 Litovel
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Šumšalová, DiS.
Telefon: 585 341 444, 604 692 260
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba: pondělí - pátek
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CHARITNÍ ŠATNÍKY
STŘEDISKO ŠTERNBERK
Adresa: Opavská 13, 785 01 Šternberk
Kontaktní osoba: Lucie Vychodilová
Telefon: 731 405 515
e-mail: lucie.vychodilova@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba
Příjem: pondělí - pátek 8.00 – 15.30 hodin
Výdej: středa 14.00 – 15.30 hodin
STŘEDISKO UNIČOV
Adresa: Olomoucká 226, 783 91 Uničov
Odpovědná osoba: Ing. Soňa Šlosarová
Telefon: 721 669 968
e-mail: sslosarova@seznam.cz
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba: pondělí, středa 9.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 16.00 hodin
STŘEDISKO LITOVEL
Adresa: Vítězná 1129, 784 01 Litovel
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Milčická
Telefon: 730 585 753
e-mail: jana.milcicka@sternberk.charita.cz
www.sternberk.charita.cz
Provozní doba:
Příjem pondělí - pátek 8.00 - 15.30 hodin
Výdej úterý a čtvrtek 7.00 - 8.00 hodin, 13.00 - 14.00 hodin
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Charitní středisko BOHUŇOVICE
U Stavu 138, 783 14 BOHUŇOVICE

Činnost Charity Bohuňovice v roce 2017
První aktivitou v roce je – Tříkrálová sbírka (TKS), je právě takovou akcí, která získává
finanční prostředky pro potřebné. V roce 2017 bylo vykoledováno v obcích Bohuňovice, Štarnov a Hlušovice 97 445 Kč. V Bohuňovicích 62 742 Kč, ve Štarnově 17 725 Kč
a v Hlušovicích 16 978. Vykoledované finance použila Charita Šternberk pro zajištění
některých svých projektů.
Posezení seniorů
V roce 2017 dne 30. září se uskutečnilo 18. Setkání seniorů pro seniory celé obce v Kulturním domě v Bohuňovicích. Charitní středisko v Bohuňovicích připravilo pro seniory
program, v podání „Umělecké agentury Aleny Bastlové“. V komponovaném programu
účinkovali sólisté Národního divadla v Ostravě. Po programu jsme pro naše seniory připravili malé pohoštění.
Svátost nemocných
Obyčejně na konci velikonoční doby v místním kostele probíhá udělování Svátosti nemocných. Právě informací o způsobu a významu Svátosti nemocných a také zajištěním
odvozu nemocných do kostela, jsme přispěli k účasti nemocných při udělování Svátosti
nemocných. Svátosti nemocných se účastnilo okolo 25 věřících.
Projekt Adopce na dálku
Od roku 2003 je naší adoptivní dívkou Irina Prodan z Usť Čorné. Na příspěvku se v roce
2017 podílelo 10 občanů. Poukázaná částka 7 200 Kč byla odeslaná do Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské, která je garantem adopce na dálku
na Ukrajině.
Irina již dostudovala zdravotní školu a odešla do zaměstnání, proto na příspěvek ztratila
nárok. Rozhodli jsme se, že pomůžeme její mladší sestře Elizabetě. Rovněž této dívce
byla poskytnuta finanční pomoc pro studium ve výši 7 200 Kč.
Postní almužna
Tato sbírka se uskutečnila v postním období před Velikonocemi v místním kostele sv.
Jana Křtitele. Vybraná částka ve výši 3 612 Kč byla použita jako příspěvek k svátku matek
a pro výrobu adventních věnečků a na úhradu fotografií pro tříkrálové koledníky.
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Svátek Matek
Při této příležitosti jsme předali ženám starším 80 let malý dárek a dárcům Charity jsme
předali děkovný list za jejich dar. Samozřejmě, že při návštěvě jsme si s babičkami popovídali. Jednalo se o 83 žen ve věku nad 80 let, kterým jsme popřáli.
Různé
Provádíme sběr použitých známek, které odesíláme k dalšímu použití pro misie. Známky zasíláme do Kongregace sester Karmelitánek ve Zlíně nebo do Věznice v Pardubicích,
obě tyto instituce zasílají použité poštovní známky pro pomoc misiím.
Poděkování
Charitní středisko Bohuňovice děkuje všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem
na aktivitách charity. Poděkování patří všem charitním dobrovolníkům, kteří pomáhají potřebným ve svém volném čase a tak naplňují smysl charity - milosrdnou
lásku. Také děkujeme všem dárcům za finanční příspěvky, které jsme na naši činnost
obdrželi. V neposlední řadě děkuji i Obecnímu úřadu v Bohuňovicích za příspěvek
na činnost Charity.
Závěrečné poděkování patří všem bezejmenným dárcům, kteří přispěli materiálně
nebo finančně při výše uvedených sbírkách vyhlášených Charitním střediskem v Bohuňovicích.
Mgr. Anna Grúzová, DiS.
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Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků,
doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve
spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Do ulic obcí
a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků).
Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí
u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům jsme ji uspořádali už poosmnácté.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak 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.
Celkový výnos Tříkrálové sbírky 2017
Středisko Šternberk
Středisko Uničov
Středisko Litovel
Charita Bohuňovice
Děkanát Šternberk

385 040,447 660,554 726,97 445,1 484 871,-

Záměry využití Tříkrálové sbírky pro rok 2017
Přímá pomoc
Podpora rozvoje CHPS Šternberk
Pomoc Haiti
Investiční záměr – splátka budovy Opavská ulice
Celkem středisko Šternberk
Přímá pomoc
Krizově-sociální byt
Nákup automobilu pro Domácí zdravotní péči na Uničovsku
Celkem středisko Uničov
Přímá pomoc
Zřízení dluhové poradny a SAS pro rodiny s dětmi pro ORP Litovel
Celkem středisko Litovel
CELKEM – všechna střediska
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Starobylou tradici – Postní almužnu – obnovila Charita ve spolupráci s farnostmi v roce
2009 v Arcidiecézi olomoucké a Diecézi brněnské. O rok později se almužna rozšířila do
dalších částí České republiky. Princip je jednoduchý: peníze za požitky, které si během
postního období odřekneme, vložíme do papírové pokladničky, tzv. postničky. A tu na
konci postu přineseme do kostela.
Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny
požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným.
Akce bývá zahájena na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní a trvá až do konce
postního období. V roce 2017 proběhl tedy již devátý ročník této akce.
Finanční prostředky použije církev prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi
a na podporu charitního díla. Na spodní stranu papírové schránky mohou věřící napsat
jak nebo ve prospěch koho by se mohla darovaná almužna použít. Proto ústředním
posláním postní almužny je spojit úsilí farností a místní Charity pro konání milosrdné
lásky k bližním v nouzi
Výtěžek Postní almužny za rok 2017
Šternberk
28 704,Uničov
27 738,Litovel
39 586,Bohuňovice
3 612,CELKEM
99 640,-
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Přehled významných akcí
STŘEDISKO ŠTERNBERK
Sociální automobil
Reklamní agentura Kompakt s.r.o. z Poděbrad zajistila finanční prostředky k zakoupení
osobního automobilu pro Charitní pečovatelskou službu ve středisku Šternberk, která
poskytuje pomoc a podporu seniorům v mikroregionu Šternbersko. Do projektu „Sociální automobil“ se zapojilo více než 50 dárců a ve středu 11. října 2017 byly na nádvoří naší charity předány klíče a dokumenty k osobnímu automobilu Dacia Dokker.
Slavnostního předání byl přítomen starosta města Ing. Stanislav Orság, starostové obcí
a sponzoři.

XI. Benefiční koncert
Prostory Hodovní síně Státního hradu Šternberk byly zcela zaplněny a rozezněly se příjemným hlasem Františka Nedvěda a to v neděli 17. září 2017 v podvečerních hodinách.
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Záštitu převzal starosta města Ing. Stanislav Orság. Vzácným hostem se stal ředitel
Arcidiecézní charity Olomouc – Václav Keprt s manželkou.
Netradiční atmosféra byla vyvolána téměř od začátku koncertu a celý sál si prozpěvoval
společně s Františkem jeho známé písně. V samostatném bloku se představil i jeho syn
Vojtěch a členové doprovodné skupiny Tie Break. Příjemný večer byl zakončen slavnostním rautem a číší vína pro všechny zúčastněné návštěvníky Benefičního koncertu.
Vernisáž „Tříkrálová sbírka pomáhá“
Paní Šárka Orságová nám opět nafotila několik krásných fotografií - tentokrát na téma
Tříkrálová sbírka. Vernisáž této výstavy se uskutečnila dne 24. listopadu 2017 v 17.00
hodin v prostorách Hanácké restaurace Expedice PC ve Šternberku. Součástí byl i kulturní program a pohoštění. Akce se uskutečnila za finanční podpory Města Šternberk.
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STŘEDISKO UNIČOV
PLES CHARITY
První ples, pořádaný pracovníky střediska Uničov se konal 18. února 2017. K tanci
a poslechu hrála skupina Family se zpěvákem Pavlem Novákem v krásném sále Obecního úřadu Újezd.

SETKÁNÍ U KAFÍČKA
Setkání dobrovolníků Charity v Uničově, seniorů z Charitní pečovatelské služby a Klubu
POHODA. Akce se uskutečnila dne 16. května 2017 v prostorách fary za podpory pana
děkana P. Svatopluka Pavlici. Setkání bylo doprovázeno soutěžemi pro seniory a také
prezentací fotek z akcí, které Charita pořádala.
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XVI. BENEFIČNÍ KONCERT
Benefiční koncert se konal dne 2. prosince 2017 v nádherných prostorách koncertní síně
v Uničově. Jako hlavní host nás poctil návštěvou Pavel Žalman Lohonka a spol.. Na doprovodném programu se podílel Michal Zapletal – muzikant a básník. A také prezentace
charity s bohatým občerstvením nemohla chybět.

STŘEDISKO LITOVEL
V červnu proběhl „Den rodin“ - akce určená pro všechny věkové kategorie. Pracovníci
Charity se postarali o bohaté občerstvení, nechyběla ani živá hudba. Pro děti byly připraveny výtvarné dílničky a soutěže, skákací hrad a trampolína. Zároveň v rámci této akce
proběhl Den otevřených dveří Charity a Mateřského centra Rybička.
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Dne 11. listopadu 2017 proběhla v Litovli v supermarketu Billa první Národní potravinová sbírka. Z výsledku jsme byli mile překvapeni. Od dárců jsme získali 518 kg potravin a drogerie, což představovalo 36 beden od banánů. Děkujeme všem, kteří přispěli
ke zdárnému průběhu akce, štědrým dárcům, studentům Gymnázia Jana Opletala, kteří
nám při sbírce pomáhali a také panu řediteli Gymnázia, Mgr. Radimovi Lindnerovi, který jejich aktivitu podpořil. Darované potraviny budou pomáhat lidem v našem okolí
prostřednictvím služeb Charity.

V listopadu se uskutečnil tradiční „Lampičkový průvod“ – uspávání zvířátek a broučků
v lese. Letos se ho účastnilo 160 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.
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Financování
Středisko Šternberk bylo v roce 2017 financováno z těchto
zdrojů:
Obce a města
Město Šternberk
Obec Bělkovice-Lašťany
Obec Bohuňovice
Obec Dolany
Obec Domašov u Šternberka
Obec Hlušovice
Obec Hnojice
Obec Horní Loděnice

Obec Huzová
Obec Jívová
Obec Lužice
Obec Mladějovice
Obec Strukov
Obec Štarnov
Obec Štěpánov
Obec Žerotín

Firmy a soukromí dárci
Ing. Jiří Frys, Šumperk
Tomáš Kůs, Šternberk
Robertshaw s.r.o., Šternberk
PENAM a.s., Brno
Tesco Stores ČR a.s., HM Šternberk
Přemysl David, Nové Valteřice
MUDr. Božena Křapová, Šternberk
Petr Zaoral – soukromý zemědělec, Čabová
Ing. Marie Kolářová, Pohořany
Výstavu „Tříkrálová sbírka pomáhá“ podpořili:
Město Šternberk
XI. Benefiční koncert podpořili:
Město Šternberk
Oltis group a.s., Olomouc
Veronika a Jiří Šafránkovi, Šternberk
MEKOS GROUP a.s., Olomouc
AUTO KUBÍČEK s.r.o., Šumperk
VHS SITKA s.r.o., Šternberk
RND s.r.o., Olomouc
NOXTEC s.r.o., Šternberk
GEMO OLOMOUC spol. s r.o., Olomouc
EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Praha

Robertshaw s.r.o., Šternberk
MODISO v.o.s., Šternberk
LÉKÁRNA SALUS, Šternberk
Ing. Pavel Musil, Šternberk
OPTIKA Jarka Korcinová, Šternberk
Stanislav Šiška, Šternberk
MUDr. Božena Křapová, Šternberk
MUDr. Jan Štencl, Šternberk
MUDr. Jiří Fojtů, Šternberk
Miroslav Vyvozil, Šternberk
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KD TRANSPORT spol. s r.o., Olomouc
INREA Pro s.r.o., Šternberk
TŘÍDIČ s.r.o., Šternberk
GRANITOL, a.s., Moravský Beroun
JANUKA účetní servis s.r.o., Šternberk
Mgr. Zdislava Vyvozilová, Olomouc
AIKVLK.CZ v.o.s., Přerov
MUDr. Gabriela Střítezská, Šternberk
Mgr. Jiří Zemánek, Šternberk
Ing. Jarmila Škráčková, Šternberk
PEVEKO spol. s r.o., provozovna Šternberk
ZETRA – pracovní oděvy s.r.o., Olomouc
PAMAOIL Pavel Cigánek, Štěpánov
Věra Hamplová, Tovéř
MUDr. Hana Čermáková, Šternberk
Elast Active s.r.o., Olomouc
Team TAXI.cz s.r.o., Šternberk
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MUDr. Bohumila Kropáčová
- Pedia Šternberk s.r.o.
EUTECH a.s., Šternberk
Maletínský pískovec s.r.o., Šternberk
Ing. Květoslava Skalová, Šternberk
MUDr. Miluše Ondrášková, Šternberk
MUDr. Eliška Kőnigová
- ORTHOESTHETIC s.r.o., Šternberk
MUDr. Věra Ticháčková s.r.o., Šternberk
MUDr. Tomáš Topič, Šternberk
MANERA BONITA s.r.o., Šternberk
JUDr. Vilém Král, Šternberk
SELM MORAVA s.r.o., Šternberk
ONDRÁŠOVKA a.s., Praha
Pivovar Litovel a.s., Litovel
Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory
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Středisko Uničov bylo v roce 2017 financováno z těchto zdrojů:
Obce a města
Město Uničov
Obec Dlouhá Loučka
Obec Libina
Obec Lipinka
Obec Medlov
Obec Nová Hradečná

Obec Oskava
Obec Paseka
Obec Šumvald
Obec Troubelice
Obec Újezd
Obec Želechovice

Firmy a soukromí dárci
HEXPOL Compounding s.r.o., Uničov
Miele technika s.r.o., Uničov
UNEX a.s., Uničov
Tesco Stores ČR, a.s., HM Uničov
Oltis group a.s., Olomouc
„PLES CHARITY“ podpořili:
MARTECH HOLDING a.s., Uničov
Industrial Machine Service s.r.o., Brníčko
DUTECH group s.r.o., Troubelice
XVI. Benefiční koncert podpořili:
De-Metal a.s., Uničov
Město Uničov
Industrial Machine Service s.r.o., Brníčko
Miloslav Kolomazník, Olomouc
EKO-UNIMED s.r.o., Medlov
VARIO VILA s.r.o., Uničov
Moto Morava s.r.o.,
odštěpný závod Cars Morava, Olomouc
HRUBÉ STAVBY s.r.o., Troubelice
VHH THERMONT s.r.o., Olomouc
MARTECH HOLDING a.s., Uničov
Richard Dostál – KOVOVÝROBA, Brníčko
BIOMAC s.r.o., Brníčko
Q TECH s.r.o., Uničov
Městské kulturní zařízení Uničov
ONDRÁŠOVKA a.s., Praha
Pivovar Litovel a.s., Litovel

Radovan Zeman, Uničov
Oční optika – Ludmila Mrvková, Uničov
ODS, Oblastní sdružení Olomouc
Mgr. Dalibor Horák, Uničov
VETERINA Uničov, zastoupená
MVDr. Šárkou Osičkovou, Uničov
EDUKA CONSULT s.r.o., Brníčko
D&H UNIČOV s.r.o., Uničov
Rybářství Horák s.r.o., Nová Dědina
Politické hnutí ANO 2011, Praha
Ing. Karel Korytář, Uničov
Mgr. Milan Žůrek, Uničov
MO ČSSD Uničov
Místní organizace KDU-ČSL, Uničov
Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory
Karla Kupková – Catering, Uničov
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Středisko Litovel bylo v roce 2017 financováno z těchto
zdrojů:
Obce a města
Město Litovel
Obec Bílá Lhota
Obec Bouzov
Obec Červenka
Obec Haňovice
Obec Cholina
Obec Luká
Obec Loučka

Obec Měrotín
Obec Mladeč
Obec Olbramice
Obec Náklo
Obec Pňovice
Obec Příkazy
Obec Slavětín

Firmy a soukromí dárci
PEON TSL s.r.o., Litovel
REGIO STORE DVOŘÁK s.r.o., Červenka
Lékárna MUDr. Andrea Dostálová s.r.o., Litovel
PAPCEL a.s., Litovel
Městská teplárenská společnost a.s., Litovel
Up brand activation s.r.o., Brno
MEDICAS PRAKTIK s.r.o., MUDr. Alena Šromová, Litovel
SEV Litovel s.r.o., Litovel
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Ekonomické údaje organizace
Vyúčtování za rok 2017

6
60
601
602
602
602
602
602
602
604
61
62
64
648
648
648
65
68
681
682
682
682
682
682
682
682
682
682
69
691
691
691
691
691
691
691

Název střediska: středisko Šternberk
Oddíl A - Ekonomické údaje za středisko

VÝNOSY CELKEM
Tržby za výkony a zboží
Za vlastní výrobky
Od zdravotních pojišťoven
Za fakturované služby (IP)
Tržby od klientů
Za fakultativní služby
Za zapůjčené zdrav.pomůcky
Ostatní tržby z prodeje služeb
Za prodané zboží
Změny stavu zásob
Aktivace
Ostatní výnosy
z toho - úroky
- dary
- jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Zúčtované mezi org.složkami
Od měst a obcí
Od církevních organizací
Od ostatních organizací
Církevní sbírky
Z prostředků tříkrálové sbírky
Od fyzických osob
Nadace, granty, fondy
Dary ze zahraničí
Ostatní sbírky a dary
Provozní dotace
Od MPSV
Od krajů
Od měst a obcí
Od Úřadů práce
Z fondů EU-IROP
Z fondů EU- OPLZZ
Z fondů EU- OPPMP

8 732 589
3 451 807
0
1 689 002
1 195 500
288 336
64 883
76 286
137 800
0
0
0
63 025
185
12 317
50 523
500
341 873
0
89 000
0
6 000
0
0
109 162
137 711
0
0
4 875 384
0
4 330 500
540 478
0
4 406
0
0

5 NÁKLADY CELKEM
50 Spotřebované nákupy
501 DHM (do 40 tis)
501 Ostatní materiál
502 Spotřeba energie
503 Spotřeba ostatní (PHM)
504 Prodané zboží
51 Služby
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Nájemné
518 Leasing
518 Telefon, internet, poštovné
518 Subdodavatelé IP
518 Školení
518 Ostatní služby
52 Osobní náklady
521 Mzdové náklady (+ odměny)
521 OON (DPP, DPČ)
524 Zákonné sociální pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Stravné
527 Ostatní zákonné soc. náklady
528 Ostatní sociální náklady
53 Daně a poplatky
54 Ostatní náklady
546
z toho dary
55 Odpisy, prodaný majetek
551
z toho odpisy
58 Poskytnuté příspěvky
59 Daň z příjmů
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

8 731 792
652 173
93 259
243 694
176 229
138 991
0
849 561
307 182
20 690
22 865
0
0
53 850
0
64 617
380 357
7 024 956
4 932 835
356 179
1 735 942
0
0
0
0
13 199
66 985
0
123 152
123 152
1 766
0
797
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Vyúčtování za rok 2017

6
60
601
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602
602
602
602
604
61
62
64
648
648
648
65
68
681
682
682
682
682
682
682
682
682
682
69
691
691
691
691
691
691
691
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Název střediska: středisko Uničov
Oddíl A - Ekonomické údaje za středisko

VÝNOSY CELKEM
Tržby za výkony a zboží
Za vlastní výrobky
Od zdravotních pojišťoven
Za fakturované služby (IP)
Tržby od klientů
Za fakultativní služby
Za zapůjčené zdrav.pomůcky
Ostatní tržby z prodeje služeb
Za prodané zboží
Změny stavu zásob
Aktivace
Ostatní výnosy
z toho - úroky
- dary
- jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Zúčtované mezi org.složkami
Od měst a obcí
Od církevních organizací
Od ostatních organizací
Církevní sbírky
Z prostředků tříkrálové sbírky
Od fyzických osob
Nadace, granty, fondy
Dary ze zahraničí
Ostatní sbírky a dary
Provozní dotace
Od MPSV
Od krajů
Od měst a obcí
Od Úřadů práce
Z fondů EU-IROP
Z fondů EU- OPLZZ
Z fondů EU- OPPMP

7 415 915
2 503 919
0
1 707 082
0
416 622
45 265
187 950
147 000
0
0
0
162 158
189
44 085
117 884
0
978 064
0
101 000
0
694 000
0
0
55 469
127 595
0
0
3 771 774
0
3 259 300
318 000
117 220
26 056
0
51 198

5 NÁKLADY CELKEM
50 Spotřebované nákupy
501 DHM (do 40 tis)
501 Ostatní materiál
502 Spotřeba energie
503 Spotřeba ostatní (PHM)
504 Prodané zboží
51 Služby
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Nájemné
518 Leasing
518 Telefon, internet, poštovné
518 Subdodavatelé IP
518 Školení
518 Ostatní služby
52 Osobní náklady
521 Mzdové náklady (+ odměny)
521 OON (DPP, DPČ)
524 Zákonné sociální pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Stravné
527 Ostatní zákonné soc. náklady
528 Ostatní sociální náklady
53 Daně a poplatky
54 Ostatní náklady
546
z toho dary
55 Odpisy, prodaný majetek
551
z toho odpisy
58 Poskytnuté příspěvky
59 Daň z příjmů
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

7 384 589
659 796
95 319
168 736
138 139
257 602
0
713 646
175 764
6 530
33 317
112 702
0
49 449
0
43 892
291 992
5 874 478
4 322 484
68 153
1 483 841
0
0
0
0
10 650
40 426
0
83 926
83 926
1 667
0
31 326

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
Vyúčtování za rok 2017

6
60
601
602
602
602
602
602
602
604
61
62
64
648
648
648
65
68
681
682
682
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682
682
682
682
682
69
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691
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Název střediska: středisko Litovel
Oddíl A - Ekonomické údaje za středisko

VÝNOSY CELKEM
Tržby za výkony a zboží
Za vlastní výrobky
Od zdravotních pojišťoven
Za fakturované služby (IP)
Tržby od klientů
Za fakultativní služby
Za zapůjčené zdrav.pomůcky
Ostatní tržby z prodeje služeb
Za prodané zboží
Změny stavu zásob
Aktivace
Ostatní výnosy
z toho - úroky
- dary
- jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku
Přijaté příspěvky
Zúčtované mezi org.složkami
Od měst a obcí
Od církevních organizací
Od ostatních organizací
Církevní sbírky
Z prostředků tříkrálové sbírky
Od fyzických osob
Nadace, granty, fondy
Dary ze zahraničí
Ostatní sbírky a dary
Provozní dotace
Od MPSV
Od krajů
Od měst a obcí
Od Úřadů práce
Z fondů EU-IROP
Z fondů EU- OPLZZ
Z fondů EU- OPPMP

6 821 464
2 405 976
0
1 373 061
0
859 730
41 870
86 635
44 680
0
0
0
75 774
31
30 223
45 520
0
445 086
0
62 000
0
88 876
0
286 000
8 210
0
0
0
3 894 628
256 230
2 768 700
431 000
42 000
0
396 698
0

5 NÁKLADY CELKEM
50 Spotřebované nákupy
501 DHM (do 40 tis)
501 Ostatní materiál
502 Spotřeba energie
503 Spotřeba ostatní (PHM)
504 Prodané zboží
51 Služby
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
518 Nájemné
518 Leasing
518 Telefon, internet, poštovné
518 Subdodavatelé IP
518 Školení
518 Ostatní služby
52 Osobní náklady
521 Mzdové náklady (+ odměny)
521 OON (DPP, DPČ)
524 Zákonné sociální pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Stravné
527 Ostatní zákonné soc. náklady
528 Ostatní sociální náklady
53 Daně a poplatky
54 Ostatní náklady
546
z toho dary
55 Odpisy, prodaný majetek
551
z toho odpisy
58 Poskytnuté příspěvky
59 Daň z příjmů
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ

6 981 143
679 845
129 150
227 082
121 459
202 154
0
621 946
304 942
16 157
17 615
4 465
0
40 560
0
60 192
178 015
5 455 882
3 926 265
161 996
1 367 621
0
0
0
0
7 711
81 910
0
132 082
132 082
1 767
0
-159 679
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602
602
602
602
602
604
61
62
64
648
648
648
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68
681
682
682
682
682
682
682
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682
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691
691
691
691
691
691
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Název charity: Charita Šternberk
Oddíl A - Ekonomické údaje za středisko

VÝNOSY CELKEM
22 969 968
Tržby za výkony a zboží
8 361 702
Za vlastní výrobky
0
Od zdravotních pojišťoven 4 769 145
Za fakturované služby (IP) 1 195 500
Tržby od klientů
1 564 688
Za fakultativní služby
152 018
Za zapůjčené zdrav.pomůcky 350 871
Ostatní tržby z prodeje služeb
329 480
Za prodané zboží
0
Změny stavu zásob
0
Aktivace
0
Ostatní výnosy
300 957
z toho - úroky
405
- dary
35 000
- jiné ostatní
265 552
výnosy
Tržby z prodeje majetku
500
Přijaté příspěvky
1 765 023
Zúčtované mezi org.
0
složkami
Od měst a obcí
252 000
Od církevních organizací
0
Od ostatních organizací
788 876
Církevní sbírky
0
Z prostředků tříkrálové sbírky 286 000
Od fyzických osob
172 841
Nadace, granty, fondy
265 306
Dary ze zahraničí
0
Ostatní sbírky a dary
0
Provozní dotace
12 541 786
Od MPSV
256 230
Od ostatních ústřed. orgánů 10 358 500
Od krajů
1 289 478
Od měst a obcí
159 220
Od Úřadů práce
30 462
Z fondů Evropské unie
396 698
Ostatní provozní dotace
51 198

5
50
501
501
502
503
504
51
511
512
513
518
518
518
518

NÁKLADY CELKEM
23 097 524
Spotřebované nákupy
1 991 813
DHM (do 40 tis)
317 728
Ostatní materiál
639 512
Spotřeba energie
435 826
Spotřeba ostatní (PHM)
598 747
Prodané zboží
0
Služby
2 185 155
Opravy a udržování
787 888
Cestovné
43 377
Náklady na reprezentaci
73 797
Nájemné
152 427
Leasing
0
Telefon, internet, poštovné
143 859
Subdodavatelé IP
0

518 Školení

168 701

518 Ostatní služby
815 106
52 Osobní náklady
18 355 316
Mzdové náklady (+ od521
13 181 584
měny)
521 OON (DPP, DPČ)
586 328
524 Zákonné sociální pojištění 4 587 404
525 Ostatní sociální pojištění
527 Stravné
0
527 Ostatní zákonné soc. náklady
0
528 Ostatní sociální náklady
0
53 Daně a poplatky
31 559
54 Ostatní náklady
189 321
546
z toho dary
0
55 Odpisy, prodaný majetek
339 160
551
z toho odpisy
339 160
58 Poskytnuté příspěvky
5 200
59 Daň z příjmů
0
ROZDÍL VÝNOSŮ A NÁKLADŮ -127 556
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Doplňující údaje (v tisících Kč)
Vlastní jmění
Fondy
Nerozdělený zisk minulých let
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
Účet výsledku hospodaření
Vlastní zdroje celkem

Běžné období Minulé období
4 178
3 522
49
49
776
754
22
- 126
4 877
4 347

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
- vedoucí pracovníci
- administrativní pracovníci
- ostatní pracovníci
Fyzický počet pracovníků k 31. 12. 2017

51,21
42,46
4,25
2,13
2,37
5 762,25
4 764,50
0
708,00
289,75
55
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