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V Ý R O Č N Í Z P R Á VA

STRANA 01

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE,
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
ŠTERNBERK
Vedoucí služby: Vladimíra Menšíková, tel.: 733 755 872

Poskytujeme komplexní odbornou zdravotní péči včetně péče hospicové, která
je poskytována na základě spolupráce s praktickými lékaři, s lékaři z odborných

ambulancí a také z různých lůžkových zařízení. Péče je poskytována osobám všech
věkových kategorií, které jsou z důvodu změněného zdravotního stavu plně či
částečně odkázány na odbornou péči a na pomoc druhé osoby.

Příběh: Na doporučení praktického lékaře
byl přijat do péče klient, r. nar. 1948, značné
pohybové potíže, omezená hybnost kloubů.
Pacient

polymorbidní,

problémy

s

porozuměním, v péči manželky. Bál se vyjít
mimo byt, po bytě se pohyboval nejistě,
potřeboval

značnou

dopomoc

při

hygienických úkonech. Zahájena intenzivní
RHB.
Po třech měsících této rehabilitace klient
zvládal s doprovodem procházku mimo byt,
naučil se používat kompenzační pomůcky
(FH),

více

se

samoobslužných
Rodina

byla

osamostatnil

pracích,

vděčná,

nabyl

klient

byl

při
jistotu.
více

soběstačný, což mělo dobrý efekt i na jeho
psychiku.

počet klientů:

245

počet návštěv:

5 403

počet výkonů:

9 914

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA

STRANA 02

CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA - ŠTERNBERK
Vedoucí služby: Bc. Barbora Bernátová, DiS., tel.: 739 242 624
Naše služba pomáhá seniorům a dalším osobám se zdravotním postižením s běžnými
každodenními úkony, které sami nemohou z důvodu svého zdravotního stavu
zvládnout. Umožňuje jim tak kvalitní život v domácím prostředí, případně také odlehčí
v péči pečujícím osobám.
Příběh: V loňském roce byla do služby přijata nová klientka,
krátce po jejím návratu domů z dlouhodobější hospitalizace.
Paní byla propuštěna z infekčního oddělení nemocnice, jelikož

prodělala

nákazu Covidem.

Ačkoliv

před nemocí byla

soběstačná, po návratu domů z důvodu prodělané nemoci
nemohla chodit a stala se odkázanou na pomoc dalších osob.
Se vším paní pomáhá manžel, který s paní žije, rodinu také

pravidelně navštěvuje syn. Na pečovatelskou službu se paní

počet klientů:

76

usnadnění života paní začala používat kompenzační pomůcky –

počet výkonů:

15 131

WC židli a pojízdné chodítko. Pečovatelky nejprve pomáhaly

najeté km:

47 000

obrátila s žádostí o pomoc s pravidelnou celkovou hygienou. K

paní s hygienou pouze na lůžku. Paní je však velká bojovnice, a
nejen

s pečovatelkami pravidelně nacvičovala chůzi s

chodítkem. Nyní již zvládne dojít do koupelny, kde pečovatelka
paní asistuje při sprchování. K paní docházejí také zdravotní
sestry Charity.
Klientka získala k pečovatelkám důvěru a požádala proto
o navýšení péče – dle potřeby odvoz a doprovod např. k
lékařům. Služba pomohla paní s vyřízením příspěvku na péči a
dalších výhod pro osoby se zdravotním postižením.
Klientka doufá, že i nadále se její zdravotní stav a celková
situace budou zlepšovat.

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA

STRANA 03

SOCIÁLNÍ REHABILITACE
ROZKVĚT
Vedoucí služby: Bc. Jana Vráblíková, tel.: 739 500 408

Služba je určená pro osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením,
případně s přidruženou další vadou či onemocněním. Věková kategorie je v rozmezí
od 16 do 64 let. Územní působnost služby spadá do Mikroregionu Šternberk a jejím
hlavním cílem je dopomáhat k co největší míře samostatnosti, soběstačnosti a k
maximálnímu zařazení výše uvedených osob do běžného života srovnatelného s

životem svých vrstevníků.

Příběh: Představili bychom příběh klienta,
který potřeboval a chtěl najít nový domov,
neboť jeho rodina již nezvládala péči o něj.
Opatrovníkem byla babička, která se obrátila
na naši službu s žádostí o pomoc při řešení

počet klientů:

16

klientem, a i on sám vyslovil přání mít své

počet docházek:

742

samostatné bydlení. Sociální pracovnice

počet intervencí:

3 729

služby tedy zjišťovala aktuální situaci a

přímá práce:

2 670 hod.

této situace. Pracovnice také mluvily s

možná volná místa v různých pobytových
službách. Našlo se během týdne volné místo
v

Domě

na

půl

cesty

Timotei

v Bruntále. Zde se uživatel nastěhoval, i s

budoucí

možností

navštěvovat

Sociální

rehabilitaci RÚT a později přejít do služby
Podpora samostatného bydlení.

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA

STRANA 04

CHARITNÍ PORADNA
NEDLUŽÍM - ŠTERNBERK
Vedoucí služby: Bc. Pavla Jarošová , tel.: 731 391 922
Služba je určena pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, tyto osoby se nachází v dluhové pasti. Služba je
poskytována ambulantní a terénní formou. Mezi základní činnosti poradny patří:
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (odkazy a zprostředkování,
informační servis, doprovod), sociálně terapeutická činnost (poradenství zejména v
oblasech práva, dluhové problematiky, sociálních systémů a pomoc při uplatňování
práv a oprávněných zájmů).
Příběh: Přes všechna úskalí spojená s prací ve
ztížených podmínkách díky pandemii Covid-19 se
Charitní poradna Nedlužím snaží i nadále pomáhat v

plném pracovním nasazení. Kromě běžných činností
poraden pomáháme lidem řešit i věci nad rámec naší
služby a být jim nápomocni a zprostředkovat pomoc
dle aktuálního zdravotního stavu či situace. Jedním z

příkladů naší práce je paní M., kterou navštěvujeme v
chráněném bydlení. Paní je tělesně postižená, její
příjmy sotva pokryjí výdaje za bydlení a jídlo.

V

současné situaci je pro ni velmi obtížné osobně
komunikovat s úřady, lékaři, nakoupit si, zajistit si léky.
Cítí se také osamoceně, mimo společenské dění.
Chybí jí možnost návštěvy přátel. Tím, že jsou
pracovníci Charity pravidelně testovaní na nákazu
Covid-19, můžeme klientku navštěvovat, pomoci v její
situaci a zároveň jí poskytnout společnost, pohovořit s
ní o běžných radostech a starostech.

ženy:

77

muži:

53

počet intervencí:

1 339

přímá práce:

1 458

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA

STRANA 05

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI
JILORO - SRDÍČKO ŠTERNBERK
Vedoucí služby: Mgr. Blanka Jurdičová, DiS., tel.: 776 817 757
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jiloro-Srdíčko jsou zaměřené na
rodiny v nepříznivé životní situaci, na osamělé rodiče, prarodiče a další pečující
osoby s dětmi do 18 let, těhotné ženy a rodiče, kteří usilují o návrat dítěte do rodiny

nebo o kontakt s ním. Pomáháme s řešením problémů, které přináší běžný život.
Poskytujeme výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se

společenským

prostředím,

sociálně

terapeutické

činnosti

a

pomoc

při

uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Služba
je poskytována bezplatně, ambulantní i terénní formou v domácnostech uživatelů,
na území mikroregionů Šternbersko, Uničovsko a Litovelsko.

Příběh: Matka samoživitelka vychovává
sama 3 děti. Jejich otec jí na péči o ně nijak
nepřispívá, ani se s nimi nestýká. Ještě

před

nedávnem

se

paní

potýkala

s

nezaměstnaností a nedostatkem financí.
Rodina bydlela ve stísněném suterénním
bytě zasaženém plísní. Ve spolupráci s naší

službou si paní našla zaměstnání, které si
dlouhodobě udržuje. Pomohli jsme jí se
získáním finančního příspěvku z jedné z
nadací, aby mohla zaplatit kauci na nové,
kvalitnější

bydlení,

kam

se

rodina

přestěhovala v závěru roku. V současné
době se paní těší z prvního vnoučete.

počet rodin:

32

počet výkonů:

1 741

přímá práce:

1 117

STRANA 06

VÝROČNÍ ZPRÁVA

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ
CENTRUM UZEL

Vedoucí služby: Bc. Pavel Jadrný, tel.: 739 500 406
Nízkoprahové denní centrum UZEL pomáhá osobám, které se ocitly v obtížné životní
situaci a jsou bez přístřeší. Základními činnostmi služby jsou: poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu (využití sprchy, praní prádla, zajištění šatstva apod.), poskytnutí

stravy (poskytnutí potravinové pomoci) a pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (individuální poradenství).

Příběh: Pan Karel byl těsně před jarní vlnou

koronaviru vyřazen z Úřadu práce pro maření
součinnosti s úřadem. Přišel tímto o základní
příjem ze sociálních dávek a i s ohledem
na celostátní lockdown byla jeho situace velice

nepříznivá až kritická. Služba klientovi zajistila
základní potřeby, v rámci Suché židle v
prostorách Charity i přespával. Klientovi jsme na
přímluvu ve

spolupráci

s Úřadem práce

zajistili dávku mimořádné okamžité pomoci. Po
přibližně měsíci jsme se dozvěděli o volném
pracovním místě v útulku pro zvířata a pana
Karla, velikého milovníka zvířat, jsme o této
nabídce informovali. Pracovníkům útulku jsme
klienta doporučili a ve spolupráci s obvodním
lékařem klienta jsme zajistili žádanku o test na
přítomnost koronaviru, což v té době bylo velice
složité. Klient nastoupil do útulku, našel tak
práci svých snů a zároveň s ní i bydlení.

ženy:

13

muži:

45

počet výkonů:

2 960

přímá práce:

2 714
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SPONZOŘI - ŠTERNBERK
Děkujeme za spolupráci

Obce a města

Firmy a soukromí dárci

Město Šternberk

Veronika a Jiří Šafránkovi, Šternberk

Město Moravský Beroun

Robertshaw s.r.o., Šternberk

Obec Babice

Rolnické družstvo Žerotín

Obec Bělkovice-Lašťany

Jan Ďurica, Bělkovice

Obec Bohuňovice

Radek Čtvrtlík, Šternberk

Obec Dolany

PENAM a.s., Brno

Obec Domašov u Šternberka

Nevýchova s.r.o., Praha

Obec Hlásnice

ORTHOESTHETIC s.r.o., Šternberk

Obec Hlušovice

Stanislav Šiška, Šternberk

Obec Hnojice

Miroslav Vyvozil, Šternberk

Obec Horní Loděnice
Obec Hraničné Petrovice
Obec Huzová
Obec Jívová
Obec Liboš
Obec Lužice
Obec Komárov
Obec Město Libavá
Obec Mladějovice
Obec Strukov

Obec Štarnov
Obec Štěpánov
Obec Tovéř
Obec Žerotín

VÝROČNÍ ZPRÁVA
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SPONZOŘI BENEFIČNÍHO
KONCERTU - ŠTERNBERK
Děkujeme za spolupráci

Město Šternberk

MUDr. Karin Niklová, Šternberk

ČEZ a.s., Praha

Strojírna PŽ s.r.o., Šternberk

Veronika a Jiří Šafránkovi, Šternberk

JANUKA účetní servis s.r.o., Šternberk

VHS SITKA s.r.o., Šternberk

MAS Šternbersko o.p.s.

Oltis group a.s., Olomouc

Mgr. Jiří Zemánek, Šternberk

RND s.r.o., Olomouc

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

MEKOS GROUP a.s., Olomouc

PAMAOIL Pavel Cigánek, Štěpánov

GEMO OLOMOUC spol. s r.o., Olomouc

Elast Active s.r.o., Olomouc

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., Praha

Maletínský pískovec s.r.o., Šternberk

KD TRANSPORT spol. s r.o., Olomouc

Ing. Marian Jurečka, Rokytnice u Přerova

INREA Pro s.r.o., Šternberk

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

AIKVLK.CZ v.o.s., Přerov

Pavel Novák CZ s.r.o., Přerov

KEESTRACK-CZ, s.r.o., Šternberk

Michal Kunc MAM elektronik Šternberk

Mgr. Zdislava Vyvozilová, Olomouc

Gastro-Wi s.r.o., Šternberk

Miroslav Vyvozil, Šternberk

Stanislav Šiška, Šternberk

GRANITOL a.s., Moravský Beroun

Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o., Šternberk

AUTO KUBÍČEK s.r.o., Šumperk

EUTECH a.s., Šternberk

Ing. Pavel Musil, Šternberk

Věra Hamplová, Tovéř

VÝROČNÍ ZPRÁVA
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SPONZOŘI BENEFIČNÍHO
KONCERTU - ŠTERNBERK
Děkujeme za spolupráci
Ondřej Červený, Mutkov

Ing. Josef Vadjak, Šternberk

Ing. Jarmila Škráčková, Šternberk

Ing. Alena Skalová, Šternberk

LÉKÁRNA SALUS, Šternberk

Pivovar Litovel a.s., Litovel

MUDr. Bohumila Kropáčová – Pedia

Brazzale Moravia a.s., Tři Dvory

Šternberk s.r.o.

MUDr. Jan Štencl, Šternberk
MUDr. Jiří Fojtů, Šternberk
Jarka Korcinová – OPTIKA, Šternberk
Ing. Květoslava Skalová, Šternberk
Lesy České republiky s. p., Šumperk
CALL ROCK PARTNERS s.r.o., Šternberk
Jana Zlámalová CUKRÁRNA FIALKA,
Šternberk
MANERA BONITA s.r.o., Šternberk
MUDr. Věra Ticháčková s.r.o., Šternberk
MUDr. Tomáš Topič, Šternberk
MUDr. Miluše Ondrášková, Šternberk
MUDr. Václav Kohoutek, Šternberk
MVDr. Jaroslav Kőnig, Šternberk

VÝROČNÍ ZPRÁVA

STRANA 10

NADACE
Děkujeme za spolupráci

Nadace Agrofert – Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče

Nadace Krása pomoci – Charitní pečovatelská služba

„Podpořeno z programu Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“ - Charitní pečovatelská služba

„ Podpořeno z programu Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“– Nízkoprahové denní centrum

UZEL

Nadační fond SBERBANK CZ – Sociální rehabilitace Rozkvět

Fórum dárců z.s. – v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“ – Charitní poradna Nedlužím

Olomoucký kraj – Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová péče, Charitní pečovatelská služba,
Charitní poradna Nedlužím, Nízkoprahové denní centrum Uzel, Sociální rehabilitace Rozkvět,
Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi Jiloro-Srdíčko

VÝROČNÍ ZPRÁVA
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VÝZNAMNÉ AKCE
ŠTERNBERK
Povodně
Je druhý červnový týden, necelé dva dny od bleskové povodně, která zasáhla region Uničovska a Šumperska.
Charita Šternberk vysílá 4 týmy pracovníků, kteří se vypravují do jednotlivých domácností monitorovat následky
ničivé povodně v nejpostiženějších obcích tak, aby následná pomoc byla poskytována co nejrychleji,
nejefektivněji a nejadresněji.
Ulice jsou plné nánosů bahna, prachu a naplaveného haraburdí. Ozývá se kvílení sirén hasičských vozů, jejichž
posádky si takto snaží proklestit cestu silnicí blokovanou projíždějícími nebo parkujícími automobily. Hladina
říčky Dražůvky, která se ani ne před 48 hodinami vylila z břehů a zpustošila Šumvald a Břevenec, se pomalu

snižuje a navrací zpět do svého koryta. Na jejím levém břehu se přibližně ve středu Šumvaldu nachází domy,
kde blesková povodeň vykonala své dílo zákazy nejdůsledněji. Těmto domům již není pomoci a budou
v nejbližších dnech strženy. Před domy na svých zahradách nebo chodnících postávají obyvatelé, kteří postupně
vstřebávají šok z prožité přírodní katastrofy. Na základě pokynů krizového štábu navštěvujeme systematicky
domy v obcích, jejichž obyvatelé nás zvou dovnitř, abychom viděli následky povodně na vlastní oči. Někteří lidé

jsou apatičtí, někteří plačtiví a stále vyděšení, jiní se snaží zahnat chmury usilovnou prací při odklízení škod. Lidé
se k nám chovají velmi vstřícně, zvou nás na kávu nebo alespoň minerálku a vykládají, co je nejvíce trápí.
Sčítáme škody a zajímáme se o přání a potřeby jednotlivých obyvatel, o jejich zdravotní stav, nabízíme
zprostředkování psychologické pomoci. Někteří lidí si chtějí jen popovídat a sdílet s námi svůj hrůzný zážitek.
Vypovídat se z něj. Nabízíme lidem svoji účast a poskytujeme jim potřebný prostor. Všechny zjištěné skutečnosti
zaznamenáváme do formulářů, které se následně vyhodnocující za účelem koordinace poskytování pomoci.
Už během prvních dnů jsou lidem rozdávány balené vody, balíky potravin a potřebné náčiní, především lopaty,
smetáky, stěrky, kbelíky a další. Po ukončení monitoringu se pracovníci Charity podílejí na distribuci potřebného

materiálu a pomáhají přímo v domácnostech s odklízením škod – odstraňování nánosů bahna, vyhazování
zničeného vybavení, oklepávání a škrabání zničených omítek atd.
Arcidiecézní charita Olomouc souběžně vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc lidem z oblastí zasažených
povodní. Lidem, kteří byli povodní zasaženi nejvíce, následně Charita Šternberk poskytuje finanční pomoc.
Jsme lidem blíž.
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VÝZNAMNÉ AKCE
ŠTERNBERK
Rouškovníky v časech Covid-19

První vlna covidu přinesla celou řadu novinek a fenoménů, mezi které můžeme zařadit i
lidovou tvořivost v oblasti výroby a distribuce látkových roušek. V době, kdy standardní
ochranné prostředky dýchacího ústrojí (chirurgické roušky, respirátory) byly zcela nedostupné,
poté částečně dostupné, ale za neakceptovatelnou cenu, se Charita Šternberk snažila
zpřístupnit ochranné prostředky lidem, kteří k nim jinak neměli přístup. Zřídili jsme proto
výrobu látkových roušek přímo v našich prostorách a pro jejich následnou distribuci
potřebným lidem jsme zavedli tzv. Rouškovníky charitní – stromy, které jsme pravidelně více
než měsíc osazovali balíčky s látkovými rouškami, dohromady jsme takto osadili téměř 3000
roušek. Nápad se setkal s obrovským úspěchem a pozitivním ohlasem, lidé nás při doplňování
roušek oslovovali, děkovali nám, někteří na nás volali i z balkónů, na jednom rouškovníku jsme

dokonce nalezli i dětské obrázky s poděkováním. Charita Šternberk inspirovala oblastní Charity
napříč celou arcidiecézí a v následujících dnech tak podobné stromy vyrostly i v dalším
městech.
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VÝZNAMNÉ AKCE
ŠTERNBERK
V roce 2020 jsme zvedli kvalitu služeb a pracovního prostředí

Měsíc květen a červen byl pro nás ve znamení přestavby. Jsme rádi, že se nám podařilo získat
hned z několika zdrojů možnost financovat potřebné rekonstrukce přízemí Charity Šternberk.
Úpravy zvýšily kvalitu poskytování služeb pro občany regionu Šternberska. Rekonstrukcí
prošli prostory služby Sociální rehabilitace Rozkvět a Charitní poradna Nedlužím. Vzniklo

bezbariérové sociální zázemí a zlepšily se podmínky pro poskytování poradenství.
Největším zdrojem pro rekonstrukci byly prostředky z MAS Šternberska v rámci projektu
„Stavební úpravy Charity Šternberk CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011295“. Realizovali jsme
opravu přízemí budovy s vybudováním nového sociálního zázemí pro poradnu a sociální
rehabilitaci.
Druhým zdrojem byl grant od Nadace ČEZ „Ať vítr fouká venku a ne v naší službě“. V rámci
tohoto

projektu

byla

vyměněna

stávající

okna

za

plastová

ve

službě

Sociální

rehabilitace. Výměna plastových oken se realizovala nakonec v celé budově za podpory
Nadačního fondu Tesco – v rámci programu Vy rozhodujeme, my pomáháme a podpory
Nadačního fondu Sberbank.
Posledním donátorem byl Olomoucký kraj, který nám přispěl na nové dveře a okna v rámci
projektu „Zvyšování kapacity sociálního poradenství (zejména dluhového) a sociální
rehabilitace pro osoby s mentálním postižením“. Tento projekt nám pokryl část nákladů na
nezbytnou opravu vstupu a dvora, který byl jen těžko přístupný invalidním lidem.
Podpora byla i ze strany města Šternberk, které se podílelo na dofinancování jednotlivých

projektů.
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VÝZNAMNÉ AKCE
ŠTERNBERK
XIV. BENEFIČNÍ KONCERT

19. září 2020 se uskutečnil XIV. Benefiční koncert Charity Šternberk. Naše pozvání přijala
zpěvačka Leona Machálková s doprovodnou kapelou. Úvodní slovo přednesla ředitelka Ing.
Ludmila Zavadilová. Vedoucí střediska Šternberk Mgr. Dana Axmannová, DiS. krátce
představila činnost. Vzácným hostem se stal prezident Arcidiecézní charity Olomouc Mons.

Bohumír Vitásek, který všechny přítomné radostně naladil a rozesmál zážitkem z charitní
sociální služby o životě seniorů. Leona Machálková zpívala muzikálové melodie, v mnoha
z nich to byly ústřední role, ve kterých vystupovala. Zaujala i doprovodným slovem, svými
znalostmi o autorech muzikálů. Její výkon byl naprosto profesionální, taktéž jsme měli
možnost ji poznat i jako velmi lidského a příjemného člověka. Před závěrem zástupce
ředitelky Bc. Pavlína Vyvozilová zveřejnila čistý výnos z akce ve výši 200 000,- Kč.
Poděkovali jsme paní Leoně krásnou květinou i velkým potleskem. Koncert se velmi vydařil i
přes těžké období spojené s pandemií.

OBSAH
Domácí zdravotní péče,
Domácí hospicová péče
Charitní pečovatelská služba
Charitní poradna Nedlužím
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi
Jiloro - Srdíčko
Nízkoprahové denní centrum
Schod
Klub Pohoda

Pastorační asistent
Sponzoři

STŘEDISKO UNIČOV
Vedoucí střediska: Bc. Alena Charouzová
tel.: 739 500 407
Šternberská 497, 783 91 Uničov
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE,
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
UNIČOV
Vedoucí služby: Mgr. Dana Vyhlídalová, tel.: 733 755 927
Cílovou skupinou jsou 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.
V rámci domácí zdravotní péče zajišťujeme veškerou potřebnou odbornou zdravotní péči –
léčebnou,

preventivní,

ošetřovatelskou,

rehabilitační

a

hospicovou

(péče

o

klienty

v terminálním stadiu onemocnění, kdy jsou již vyčerpány všechny možnosti kurativní léčby).
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.

Příběh:

Specifikem

projektu

domácí

zdravotní péče je poskytování služeb našim
klientům v jejich přirozeném domácím

prostředí. V loňském roce byl provoz služby

počet klientů:

328

ovlivněn epidemiologickou situací a rovněž

Počet návštěv:

8 092

čtrnáctidenním

počet výkonů:

14 047

uzavřením

obcí

Uničov

a Litovel, ke kterému došlo ze dne na den.

I v těchto ztížených podmínkách byla péče
o naše klienty zajištěna v plném rozsahu.
V roce 2020 jsme poskytované zdravotní
výkony rozšířili o katetrizaci mužů.
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA - UNIČOV
Vedoucí služby: Bc. Petra Kejvalová, DiS., tel.: 605 897 998
Charitní pečovatelská služba Uničov pomáhá seniorům a dospělým osobám se
sníženou soběstačností v základních životních dovednostech (jako jsou např. péče o
osobní hygienu, příprava a dovoz jídla, nákupy, pochůzky, běžné úklidy, doprovody
k lékaři, na úřady, převozy autem …). Naše služba se snaží pomáhat nejen samotnému
uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, aby jim odlehčila od jejich obětavé
a náročné péče o své příbuzné. Služba je poskytována v domácnosti uživatelů.
Příběh: Rok 2020 byl vlivem šíření nemoci COVID-19

náročným rokem pro celou naši zemi. Neméně
náročné to bylo i pro pečovatelskou službu a její
Ale i v této nelehké době se našla

počet klientů:

95

uživatelka, která si dala velkou práci, aby nechala

počet výkonů:

14 104

uveřejnit poděkování v místním zpravodaji. Velice to

najeté km:

56 700

uživatele.

mě i mé kolegyně potěšilo.
Poděkování od paní M. F.:
„Zhoršení

zdravotního stavu mě přinutilo začít

využívat služeb Charitní pečovatelské služby v
Uničově. Moje počáteční obavy se rozplynuly hned
po prvním jednání s vedoucí Petrou Kejvalovou. Se
službami, které průběžně využívám, jsem velmi

spokojená a děkuji všem pracovníkům Charitní
pečovatelské služby v Uničově nejenom za kvalitně
poskytované služby, ale také za laskavý empatický
přístup“.
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CHARITNÍ PORADNA
NEDLUŽÍM - UNIČOV
Vedoucí služby: Bc. Pavla Jarošová, tel.: 731 391 922
Služba je určena pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem

života ohroženy, tyto osoby se nachází v dluhové pasti. Služba je poskytována ambulantní a
terénní

formou.

Mezi základní

činnosti

poradny

patří:

zprostředkování

kontaktu

se

společenským prostředím (odkazy a zprostředkování, informační servis, doprovod), sociálně
terapeutická činnost (poradenství zejména v oblasech práva, dluhové problematiky,

sociálních systémů a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů).
Příběh: Paní Iva se na Charitní poradnu NEDLUŽÍM obrátila v nelehké životní situaci, exekutor jí obstavil účet.
Společně se nám podařilo většinu příjmů odklonit, až na pravidelné výživné na nezletilé děti. Otec dětí odmítl

změnit způsob zasílání výživného a paní Iva se k této nemalé částce nemohla dostat. Logicky tato suma v
rodinném rozpočtu výrazně chyběla.
Na základě shromážděných dokladů o závazcích a příjmech, bylo klientce i přes nižší celkovou dlužnou částku
doporučeno uplatnit návrh na oddlužení. V danou chvíli jediná možná pomoct v tíživé životní situaci. Insolvenční
zákon totiž ukládá, že během řízení o oddlužení není možné provádět jakoukoli formu exekuce, tedy ani postižení
bankovního účtu.
Po vydání Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení klientka pravidelně kontrolovala, zda jí byl účet
exekutorem již odblokován. Bohužel se tak i několik měsíců po vydání daného usnesení nestalo. Jedinou
obranou bylo podání návrhu na zastavení exekuce. I na tenhle podnět však exekutor nereagoval. Další možností

bylo uplatnění žádosti o stanovení dohledu nad výkonem exekuce pro zmíněného exekutora. Až po této
obranně, která trvala celkem 8 měsíců, se exekutor „uráčil“ bankovní účet odblokovat. Zákonem dané možnosti
obrany se dá říci, minuly účinkem. Dlužníka neochránily. Ke štěstí paní Ivy měla vzhledem k nízké celkové výši
závazků za necelý rok oddlužení splněno. Díky čemuž mohla začít vést opět „normální“ život.
Jak je vidět na příběhu paní Ivy, ne vždy je možné našim klientům rychle pomoci, i když má tato obrana zákonný

předpoklad. Společně s kolegy budeme i nadále práva našich klientů bránit a bojovat za ně.

ženy:

145

muži:

99

počet intervencí: 2 672
přímá práce:

1 839
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI
JILORO - SRDÍČKO UNIČOV
Vedoucí služby: Mgr. Blanka Jurdičová, DiS., tel.: 776 817 757
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jiloro-Srdíčko jsou zaměřené na
rodiny v nepříznivé životní situaci, na osamělé rodiče, prarodiče a další pečující

osoby s dětmi do 18 let, těhotné ženy a rodiče, kteří usilují o návrat dítěte do rodiny
nebo o kontakt s ním. Pomáháme s řešením problémů, které přináší běžný život.
Poskytujeme výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování

práv,

oprávněných

zájmů

a

při

obstarávání

osobních

záležitostí.

Služba

je

poskytována bezplatně, ambulantní i terénní formou v domácnostech uživatelů, na
území mikroregionů Šternbersko, Uničovsko a Litovelsko.
Příběh: Klientka samoživitelka přišla o bydlení, proto
byla nucena umístit své dvě děti ve věku 3 a 7 let na
vlastní žádost do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
péči – do tzv. Klokánku. Sama prozatím pobývala u

známých a snažila se ve spolupráci s naší službou najít
zaměstnání a bydlení, aby mohla dětem zajistit domov
a bezpečí. Zaměstnání se podařilo najít. Následným
cílem bylo našetřit peníze na kauci, sehnat byt a

obnovit rodinu. Bohužel, v situaci, kdy je matka
odkázaná pouze na svou mzdu, je cenově dostupné
bydlení prakticky nedosažitelné. V našem regionu činí
vstupní náklady na nové nájemní bydlení cca 30 000,Kč (kauce, provize realitní kanceláři, nájemné předem).
Z toho důvodu se paní nepodařilo na nové bydlení
našetřit. Jelikož stesk po dětech narůstal, pomohli jsme
jí alespoň se zajištěním azylového bydlení pro rodiče s
dětmi, aby rodina mohla být opět pohromadě.

počet rodin:

26

počet výkonů:

542

přímá práce:

288

VÝROČNÍ ZPRÁVA

STRANA 19

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ

CENTRUM SCHOD
Vedoucí služby: Mgr. Marie Hýžová, DiS., tel.: 604 139 240
Nízkoprahové denní centrum SCHOD pomáhá osobám, které se ocitly v obtížné
životní situaci a jsou bez přístřeší. Základními činnostmi služby jsou: poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu (využití sprchy, praní prádla, zajištění šatstva apod.),
poskytnutí stravy (poskytnutí potravinové pomoci) a pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (individuální konzultace).
Příběh: Pan Ivan pochází z východního Slovenska, kousek od hranic s Ukrajinou. Více než 15 let ale pobýval v České republice
a pracoval na různých místech jako agenturní pracovník. Agentura mu zajišťovala vždy jak zaměstnání, tak i ubytování. Pan
Ivan nás zkontaktoval v březnu 2020 v době, kdy bylo město uzavřeno v karanténně. Kvůli nadměrnému pití alkoholu, sporům
se zaměstnavatelem a podezření na nákazu koronavirem byl z práce propuštěný a vyhodili jej z firemní ubytovny. Byl bez

přístřeší.
Za spolupráce se službou se mu podařilo zaevidovat se na Úřadu práce a vyřizoval si sociální dávky. Jeho situace se
zkomplikovala tím, že ztratil svůj občanský průkaz. Díky tomu si nemohl vyřídit sociální dávky, přebírat poštu nebo se ubytovat
na ubytovně. Kvůli nadměrnému pití alkoholu začala být spolupráce s panem Ivanem náročnější a zdlouhavější, protože ztratil
motivaci svoji situaci řešit a neustále své záležitosti odkládal.

Pan Ivan se nakonec odhodlal k řešení své situace a oslovil Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze. Náklady na vyřízení
nového občanského průkazu a cestovného do Prahy by jej ale vyšly na více než 3.000,- Kč, což nebylo v jeho finančních
možnostech. V této době navíc platil zákaz cestování do zahraničí. Bezvýchodná situace se opět projevila v nadměrném pití
alkoholu.
Jakmile se protiepidemická opatření na počátku léta 2020 uvolnila, ihned jsme oslovili Charitu v Prešove s prosbou o pomoc.

Pan Ivan se rozhodl odjet nazpět do svého trvalého bydliště ve východním Slovensku, protože zde by byl bez finanční pomoci
odsouzen k dlouhodobému životu na ulici. Pan Ivan byl finančně podpořen z Přímé pomoci (Tříkrálová sbírka), pracovnice mu
zakoupila jízdenku na Slovensko a obdržel také částku na uhrazení nového občanského průkazu. Pracovnice služby jej
doprovodila do Olomouce na noční autobusový spoj. Několik následujících dnů ještě probíhala spolupráce se sociálním
pracovníkem místní organizace – podařilo se zažádat o nové doklady a sociální dávky a také se pro pana Ivana našlo místo na

noclehárně, kde mohl v teple přespat.

ženy:

41

muži:

92

počet výkonů:

4 054

přímá práce:

2 785

VÝROČNÍ ZPRÁVA

STRANA 20

KLUB POHODA UNIČOV
Vedoucí služby: Bc. Petra Kejvalová, DiS. tel.: 605 897 998

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 prostředí.

V

klubu POHODA je příjemná atmosféra vzájemného sdílení a je otevřen pro každého, kdo se
chce cítit „v pohodě“.

V roce 2020 navštěvovalo každý týden Klub POHODA průměrně 5

seniorek. Na jaře byl naplánován společný výlet do nedalekého Selského dvora. Všichni
zúčastnění byli z výletu velice nadšeni.

Příběh: Rok 2020 byl smutným rokem

pro

Klub

POHODA,

neboť

byl

pozastaven provoz našeho klubu kvůli
vládním nařízením spojených se šíření
onemocnění COVID-19. Začátkem roku

2020 jsme se mohli společně scházet u
našeho oblíbeného kafíčka a debatovat
o různých tématech. Po uzavření jsme já
i

pastorační

asistentka

zůstaly

se

členkami ve spojení alespoň telefonicky.
Dle telefonátů vím, že už se všechny
členky

našeho

znovuotevření.

klubu

těší

na

počet klientů:

7

počet akcí:

12
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VÝZNAMNÉ AKCE
UNIČOV
Ples Charity

Již tradicí se stal náš ples, který se konal dne 8. února 2020 v krásném kulturním sále v Újezdu
u Uničova. K tanci nám opět zahrál Pavel Novák se skupinou Family. Nechyběla také bohatá
tombola s nádhernými cenami a také velice chutné teplé i studené občerstvení. Z Uničova
jsme zajistili našim tanečníkům dopravu autobusem. Těší nás, že je o tento ples velký zájem
z řad veřejnosti.
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VÝZNAMNÉ AKCE
UNIČOV
Jak v Uničově začala doba Covid-19
Od pondělí 16. 3. 2020 se nám změnila v životě spousta věcí. Začalo to uzavřením obcí Litovel,
Červenka a Uničov. Spousta našich pracovníků se nedostala do práce a všichni jsme byli z toho

zmateni a nechápali, co se děje. V začátcích jsme měli jen něco málo informací ohledně koronaviru a
vůbec jsme netušili, jaká spoušť z toho vznikne.
Nejdříve jsme museli vymyslet systém naší práce, abychom mohli na Charitě v Uničově a Litovli

fungovat. Bylo potřeba se postarat o ty nejzranitelnější, naše seniory. Vytvořily se týmy, které
pracovaly před i za hranicemi uzavřené zóny. Často jsme pomáhali i s distribucí roušek, které nám
ušila spousta šikovných hand-made švadlenek. Roušky nám přiváželi i vzdálení dárci, kteří se pustili do
šití a chtěli co nejdříve pomoci.
Hodně rodin mělo velký problém postarat se o své rodiče, neboť se k nim nedostali. Charitní
pracovníci byli takovými převozníky různého materiálu, léků, potravin a všeho, co bylo v té chvíli
potřeba. Důležité bylo to, že se nám podařila navázat spolupráce s Hospůdkou U Bílého beránka a
mohli jsme tak zajistit obědy seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří se na nás obrátili se
žádostí o pomoc. Určitě velký dík patří hasičům, prodavačkám a všem těm, kteří pomáhali v rámci
svých možností. Naštěstí tato izolace byla po 14 dnech pro nás všechny ukončena.
Šité roušky jsme museli vyměnit za ochranné štíty, obleky, rukavice a bez dezinfekce jsme nemohli

udělat ani krok. Teď už to z našeho pohledu vidíme s úlevou, že pracujeme „pouze“ v respirátorech a
ne se štíty.
Ocitáme se nyní ve zvláštní době. To co bylo běžné a rutinní je nyní jiné. Pomalu se vracíme a nebo

objevujeme něco nového a s novými pravidly. Smutné je to, když nás v té době opustil někdo velice
blízký a my jsme se s ním nemohli ani rozloučit.
Toto je bohužel realita, která nás má povzbudit a uvědomit si to, že je důležité vnímat dění kolem sebe

a hlavně vnímat své blízké a navzájem si pomáhat.
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VÝZNAMNÉ AKCE
UNIČOV
Povodně na Uničovsku - krátké ohlédnutí v číslech
• Postižené obce - Šumvald, Břevenec, Dlouhá Loučka, Plinkout, Dolní Libina, Oskava, Bedřichov,
celkem přes 300 domů
• Monitorování škod v domácnostech a následná finanční pomoc - 4 týmy pracovníků za Charitu
Šternberk (první dva dny také pomáhal s monitorováním škod Český červený kříž, Člověk v tísni
o.p.s., Adra o.p.s., Diakonie ČCE)
• 10 dobrovolníků – distribuce, vyklízení zasažených domácností, příprava jídla pro záchranné
složky, úklid
• Charita Šternberk vyplatila z Veřejné sbírky poškozeným povodněmi celkovou částku 885 000,Kč
• V 1. kole bylo podpořeno 32 domácností celková částku 480 000,- Kč
• Ve 2. kole bylo podpořeno 17 domácností částkou 215 000,- Kč
• Ve 3. kole bylo podpořeno 14 domácností částkou 190 000,- Kč

• Stanovená kritéria - senioři, matky samoživitelky, zjištěné škody a její rozsah, pojištění, sociální
poměry
• Celkově bylo podpořeno Darovací smlouvou 63 domácností, z toho: Darovací smlouva

s převodem finanční částky na účet majitele byla poskytnuta celkem 51 domácnostem. Darovací
smlouva vyplacená v hotovosti byla poskytnuta celkem 12 domácnostem.
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SPONZOŘI-UNIČOV
Děkujeme za podporu

Obce a města

Firmy a soukromí dárci

Město Uničov

HEXPOL Compounding s.r.o., Uničov

Obec Dlouhá Loučka

Miele technika s.r.o., Uničov

Obec Libina

UNEX a.s., Uničov

Obec Lipinka

De-Metal a.s., Uničov

Obec Medlov

DUTECH group s.r.o., Troubelice-

Obec Nová Hradečná

Pískov

Obec Oskava

INDUSTRIAL MACHINE SERVICE

Obec Paseka

s.r.o., Brníčko

Obec Šumvald

Jiří Kubík - Pěstitelská pálenice U

Obec Troubelice

Javoru, Újezd

Obec Újezd
Obec Želechovice
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SPONZOŘI CHARITNÍCH AKCÍ
Děkujeme za podporu

„PLES CHARITY“ podpořili:

Obec Újezd
Industrial Machine Service s.r.o., Brníčko

BIOMAC s.r.o., Brníčko
Vašíček – pekařství a cukrářství s.r.o.,
Zábřeh
Řeznictví a bufet U Kupků s.r.o., Uničov
Zemědělské družstvo Újezd u Uničova
Hospůdka U Bílého beránka, Uničov
MELITES spol. s r.o., Medlov
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NADACE
Děkujeme za podporu
MPSV – CHPS, Charitní poradna Nedlužím, NDC Schod, SAS Jiloro-Srdíčko

Olomoucký kraj – DHP/DZP, CHPS, Charitní poradna Nedlužím, NDC Schod, SAS
Jiloro-Srdíčko, VOBIS centrum pro Vás

Město Uničov – DZP/DHP, CHPS, NDC Schod, SAS Jiloro-Srdíčko, Charitní poradna

Nedlužím

Škoda AUTO a.s.

Nadace Agrofert – DHP Uničov

Nadace Krása pomoci – CHPS Uničov

„Podpořeno z programu Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“ - Domácí
hospicová péče Uničov

Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu „Vy rozhodujete, my
pomáháme“ – Domácí zdravotní péče Uničov

Svazek obcí mikroregionu Uničovsko – kompenzační pomůcky

Tříkrálová sbírka – SAS Jiloro-Srdíčko Uničov

OBSAH
Domácí zdravotní péče,
Domácí hospicová péče

Charitní pečovatelská služba
Charitní poradna Nedlužím

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi Jiloro - Srdíčko
Mateřské centrum Rybička
Pastorační asistent
Sponzoři

STŘEDISKO LITOVEL
Vedoucí střediska: Ing. Ludmila Zavadilová
tel.: 736 750 222
Vítězná 1129, 783 21 Litovel
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DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE,
DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
LITOVEL
Vedoucí služby: Miroslava Svozilová, tel.: 733 755 861

Domácí zdravotní péči indikuje registrující praktický lékař nebo lékař z nemocnice
při propuštění klienta z hospitalizace. Jedná se o formu návštěvní služby u
nemocného. Odborné výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Příběh:
Provoz služby byl od března z důvodu koronavirové pandemie
omezen, hlavně, když došlo k úplnému uzavření naší oblasti.
Ke všem klientům jsme neměli přístup, proto péči museli
vykonávat rodinní příslušníci nebo jsme jim zajistili péči našich
pečovatelek,

které

zase

neměli

možnost

dostat

se

k nám, popř. vypomohly i jiné agentury domácí péče. Klienti i
rodinní příslušníci byli spokojeni a děkovali nám, že jsme to tak
v obtížné situaci zvládli.

počet klientů:

251

počet návštěv:

6 815

počet výkonů:

12 221
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CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ

SLUŽBA - LITOVEL
Vedoucí služby : Zita Stinglová, tel.: 736 750 221

Služba je poskytována obyvatelům mikroregionu Litovel se sníženou soběstačností
z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Jedná se o 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 a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Příběh:
v

Přes obtíže spojené s pandemií COVID-19 jsme se
Pečovatelské

službě

snažili

uživatelům

služby poskytnout pomoc a podporu v oblastech běžných
každodenních úkonů, které sami nemohou s ohledem na svůj
věk a zdravotní stav zvládnout. Jedním z příkladů této praxe je
příběh paní Č. (76 let). Tu máme v péči od r. 2013. Paní neovládá
pravou polovinu těla, což ji omezuje při běžných činnostech
jako je stravování, koupel a při běžném chodu domácnosti.
Potřebuje při nich pomoct. Paní má syna, který bydlí s ní v

domě, ale dopoledne chodí do zaměstnání. Proto jeho
obvyklou pomoc nahrazuje Pečovatelská služba v době, kdy
syn pomoci nemůže. Do listopadu 2020 stačilo docházet do
domácnosti v poledne a 2x v týdnu i dopoledne na koupání. Ale

v listopadu došlo ke zhoršení zdravotního stavu. Paní Č., byla
hospitalizována.
Po návratu z hospitalizace paní Č. nejvíc trpěla obavami, že ji
rodina umístí v pobytové službě. Proto byl navýšen počet

návštěv u paní Č. i o ranní pomoc při stravování. Paní Č. získala
pocit většího bezpečí. Pečovatelská služba jí tak umožňuje
zůstat žít doma co nejdéle, čímž se daří plnit i dlouhodobý cíl
služby.

počet klientů:

251

počet
návštěv:

6 815

počet
výkonů:

12 221

VÝROČNÍ ZPRÁVA

STRANA 29

CHARITNÍ PORADNA
NEDLUŽÍM - LITOVEL
Vedoucí služby: Bc. Pavla Jarošová, tel.: 731 391 922

Služba je určena pro osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, tyto osoby se nachází v dluhové pasti. Služba je
poskytována ambulantní a terénní formou. Mezi základní činnosti poradny patří:
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (odkazy a zprostředkování,
informační servis, doprovod), sociálně terapeutická činnost (poradenství zejména v
oblasech práva, dluhové problematiky, sociálních systémů a pomoc při uplatňování
práv a oprávněných zájmů).
Příběh: Pan M. je v současné době
v evidenci Úřadu práce Litovel, aktivně si
hledá zaměstnání, nedaří se mu však najít
vhodné, vzhledem k jeho zdravotnímu
stavu. V rámci svého volného času chodí
vypomáhat k nám na Charitu v Litovli. Před
pár
u

měsíci
kterého

mu
bydlel

zemřel
v

přítel,

podnájmu.

Bydlení proto musel naráz opustit. S naší
pomocí se podařilo najít bydlení nové,
avšak bez jakéhokoliv vybavení. Postupně
jsme mu pomohli i byt vybavit potřebným
zařízením. Je šťastný, že má zase kde
bydlet.

ženy:

52

muži:

58

počet intervencí:

1 447

přímá práce:

1 691
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SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY
PRO RODINY S DĚTMI
JILORO - SRDÍČKO LITOVEL
Vedoucí služby: Mgr. Blanka Jurdičová, DiS., tel.: 776 817 757

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Jiloro-Srdíčko jsou zaměřené na rodiny
v nepříznivé životní situaci, na osamělé rodiče, prarodiče a další pečující osoby

s dětmi do 18 let, těhotné ženy a rodiče, kteří usilují o návrat dítěte do rodiny nebo
o kontakt s ním. Pomáháme s řešením problémů, které přináší běžný život.
Poskytujeme výchovně vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování

práv,

oprávněných

zájmů

a

při

obstarávání

osobních

záležitostí.

Služba

je

poskytována bezplatně, ambulantní i terénní formou v domácnostech uživatelů, na
území mikroregionů Šternbersko, Uničovsko a Litovelsko.
Příběh: Klientka žije se svými dvěma dětmi ve věku 18

počet rodin:

21

v invalidním důchodu. Příjem rodiny je velmi nízký, ale

počet výkonů:

722

i přesto rodina dokázala našetřit na zakoupení nové

přímá práce:

571

a 13 let v malém obecním domku. Je samoživitelkou

digestoře do jejich čerstvě zrekonstruované kuchyně.
Rodina se po dlouhé době cítila spokojeně a šťastně.
Zanedlouho ale nová digestoř samovolně zkratovala a

v domě způsobila požár. Dům nebyl pojištěný, takže
rodina ztratila naději na kompenzaci škody. Dům byl
uveden do původního stavu za přispění zástupců obce
a sociální pracovnice naší služby, která pomohla
rodině s úklidem domu a získáním finančních
prostředků z jedné z nadací. Rodině byla vzhledem k
závažnosti situace zprostředkována i humanitární a
finanční pomoc ze sbírek Charity Šternberk, střediska
Litovel.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

STRANA 31

MATEŘSKÉ CENTRUM
RYBIČKA - LITOVEL
Vedoucí služby: Ing. Ludmila Zavadilová, tel.: 736 750 222
Mateřské centrum poskytuje rodičům na mateřské dovolené možnost setkávání se mezi
sebou, sdílení svých starostí i radostí, pro děti nabízí možnost pomalu si zvykat na další
autority a zjednodušuje jejich nástup do mateřských škol. Za vše mluví poděkování
maminky za naše služby, které 3 letému synovi velice pomohly při nástupu do mateřské
školy, a tím i maminku zbavily starostí, jak to syn zvládá, když sama se již musela vrátit do
zaměstnání.

AKCE:
Charita v Litovli poskytuje mimo jiné, také službu Mateřského centra Rybička, která na děti myslí i

v období letních prázdnin, ke kterým neodmyslitelně patří dětské tábory.
Všechny děti nezvládnou tábory pobytové, a právě pro tyto děti jsou ideálním řešením tábory
příměstské. Ty proběhly již několikátým rokem, letos poprvé částečně dotované Evropskou unií,
projektem Letní příměstské tábory při MC Rybička.
Probíhaly v období 4 týdnů, jak v červenci, tak i v srpnu, pro věkové kategorie 4–6 let a 5– 9 let.
Dohromady se jich účastnilo 64 dětí. Každý týden měl své téma. První týden se jmenoval Lovci záhad,
druhý dostal název Krteček na prázdninách, následovala Kniha džunglí a nakonec Popletené pohádky.
Tábory byly plné her a soutěží, všechny děti přežily bez úrazu a vždy odcházely s úsměvem.
Věříme, že i rodičům jsme touto formou velmi pomohli a ulehčili situaci.
Náš program naleznete na stránkách www.mcrybicka.cz.
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VÝZNAMNÉ AKCE
LITOVEL
Pandemie Covid-19 v Litovli

Šíření koronaviru zasáhlo celou společnost ve velkém měřítku. Česká republika je srdcem
Evropy a bohužel ani nám se tato pandemie nevyhnula. Obyvatelé Litovle jistě nikdy
nezapomenou na ten den, kdy se probudili do uzavřené oblasti a nikdo nevěděl, co se děje a
co bude dál. Mnoho pracovníků se nedostalo do zaměstnání, uzavřely se některé obchody i
služby. I tohle omezení se bohužel dotknulo pracovníků Charity. Z počtu asi 20 stálých
pracovníků poskytujících Charitní služby zůstalo pouze 6. Pracovnice, které se nedostaly do
práce z důvodu uzavření oblasti Litovle, poskytovaly služby v okolních neuzavřených obcích.
Na tuhle situaci se muselo aktivně reagovat, svolali se dobrovolníci a zahájil se krizový plán.
Začaly se poskytovat nákupy pro seniory, nemohoucí osoby a osoby v karanténě.
Komunikovalo se s doktory a vyzvedávaly léky, rozdávaly se roušky a desinfekce. Řešily se
krizové situace osob, které karanténní opatření zasáhla. Bez všech dobrovolníků by Charita

tohle všechno tak dobře nezvládla. Patří jim naše obrovské DÍKY! Rozhodli se totiž dobrovolně
pomáhat a vystavit se riziku, aniž by dali přednost svému vlastnímu pohodlí.
A na závěr se pochlubíme několika čísly!
Nákupy se poskytovali po dobu 38 dní. Celkem jich pracovníci společně s dobrovolníky
roznesli 208 v celkové hodnotě kolem 70 000 korun. Rozdaly se tisíce roušek a rozlilo několik
set litrů desinfekce.
Doufáme, že nás v budoucnu nic podobného již nepotká a pokud ano, od toho jsme tady my,
pracovníci Charity! Připraveni nabídnout pomocnou ruku, za jakékoliv situace.
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VÝZNAMNÉ AKCE
LITOVEL
Povodně na Uničovsku pohledem pracovníků v Litovli

Uběhlo pár dnů od toho, co se otevřely hranice uzavřených oblastí na Litovelsku a pracovníci
Charity v Litovli sotva vydechli, přišla další pohroma, a to povodně na Uničovsku.
Pracovníci Charity se vydali do obcí zasažených povodněmi, kde ve spolupráci s dalšími
neziskovými organizacemi monitorovali potřebnost obyvatel, na základě čehož následně
probíhala individuální pomoc. Pracovníci byli rozdělení do několika týmů, ve kterých
navštěvovali vyplavené a poničené domy, hovořili s obyvateli zasažených domů a snažili se
jim nabídnout pomoc (psychologickou, fyzické práce, zajištění potravin a léků, zajištění
odklízecího materiálu). Veškeré informace v průběhu zaznamenávali do přichystaných
formulářů, na základě kterých žádanou pomoc poskytovali.
V průběhu odklízecích prací již byla zřízena sbírka pod záštitou Arcidiecézní Charity Olomouc.
Finance z této sbírky Charita Šternberk přerozdělila nejvíce zasaženým domácnostem.

V rámci této pomoci, jsme se setkali s několika rodinami, se kterými jsme navázali spolupráci i
nadále a to konkrétně se Sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi Jiloro-Srdíčko a
Charitní poradnou Nedlužím, které jsou poskytovány v rámci projektu MAS Moravská cesta
,,Podpora

rodiny

a

snižování

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_47/0014300“.

dluhové

pasti

na

Litovelsku

–

druhá

etapa
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SPONZOŘI - LITOVEL
Děkujeme za podporu

Obce a města

Firmy

Město Litovel

Martin Horák, Bílsko

Obec Bílá Lhota

Lékárna MUDr. Andrea Dostálová s.r.o., Litovel

Obec Bílsko

Městská teplárenská společnost a.s., Litovel

Obec Bouzov

MUDr. Alena Šromová, Litovel

Obec Červenka

Jiří Lepa, Bouzov

Obec Dubčany

REGIO STORE DVOŘÁK s.r.o., Červenka

Obec Haňovice

EKT CZ k.s., Víska

Obec Cholina
Obec Luká
Obec Loučka
Obec Mladeč

Charitní ples a karneval podpořili:

Obec Olbramice

Město Litovel

Obec Pňovice

SEV Litovel s.r.o., Litovel

Obec Příkazy
Obec Slavětín
Obec Střeň

Obec Vilémov
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NADACE
Děkujeme za podporu

MPSV – CHPS, Charitní poradna Nedlužím, SAS Jiloro-Srdíčko

MPSV rodina – MC Rybička Litovel

Olomoucký kraj – DHP/DZP, CHPS, Charitní poradna Nedlužím, SAS Jiloro-Srdíčko

Město Litovel – DZP, CHPS, MC Rybička

MAS Moravská cesta – registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006954, název projektu - Řešení
dluhové problematiky a podpora rodin na Litovelsku, Charitní poradna Nedlužím a SAS Jiloro-Srdíčko

MAS Moravská cesta – II. Výzva OPZ (2019), registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014300,
název projektu – Podpora rodiny a snižování dluhové pasti na Litovelsku – druhá etapa, Charitní poradna
Nedlužím a SAS Jiloro-Srdíčko

Škoda AUTO a.s.

Nadace Agrofert – DHP Litovel

Nadace Krása pomoci – CHPS Litovel

„Podpořeno z programu Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“ - Domácí hospicová péče Litovel
Tříkrálová sbírka – Domácí zdravotní péče Litovel

Jsme lidem blíž

CHARITA ŠTERNBERK

Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002
Sb. ve znění pozdějších předpisů
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Charita Šternberk
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(v celých tisících Kč)
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Opavská 13
.......................................................
Šternberk
.......................................................
785 01
.......................................................

IČ

45238642

.......................................................

Náklady

Číslo
řádku

Činnosti
hospodářská
6

hlavní
5

celkem
8

A.

Náklady

01

36 940

0

36 940

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

02

4 867

0

4 867

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

03

3 216

0

3 216

2.

Prodané zboží

04

0

0

0

3.

Opravy a udržování

05

406

0

406

4.

Náklady na cestovné

06

18

0

18

5.

Náklady na reprezentaci

07

32

0

32

6.

Ostatní služby

08

1 195

0

1 195

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

09

0

0

0

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

0

0

0

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

0

0

0

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

12

0

0

0

Osobní náklady

13

31 927

0

31 927

10.

Mzdové náklady

14

23 908

0

23 908

11.

Zákonné sociální pojištění

15

7 943

0

7 943

12.

Ostatní sociální pojištění

16

0

0

0

13.

Zákonné sociální náklady

17

76

0

76

14.

Ostatní sociální náklady

18

0

0

0

Daně a poplatky

19

0

0

0

Daně a poplatky

20

0

0

0

Ostatní náklady

21

112

0

112

16.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

0

0

0

17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

0

0

0

18.

Nákladové úroky

24

0

0

0

19.

Kursové ztráty

25

0

0

0

20.

Dary

26

0

0

0

21.

Manka a škody

27

0

0

0

22.

Jiné ostatní náklady

28

112

0

112

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek

29

34

0

34

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

30

34

0

34

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

0

0

0

25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

0

0

0

26.

Prodaný materiál

33

0

0

0

II.

III.

IV.
15.
V.

VI.

Náklady
27.

Číslo
řádku

Činnosti
hospodářská
6

hlavní
5

celkem
8

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

0

0

0

Poskytnuté příspěvky

35

0

0

0

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
organizačními složkami

36

0

0

0

VIII.

Daň z příjmů

37

0

0

0

29.

Daň z příjmů

38

0

0

0

39

36 940

0

36 940

VII.
28.

Náklady celkem

Výnosy

Číslo
řádku

Činnosti
hospodářská
6

hlavní
5

celkem
8

B.

Výnosy

40

36 657

283

36 940

I.

Provozní dotace

41

26 357

0

26 357

Provozní dotace

42

26 357

0

26 357

Přijaté příspěvky

43

1 151

0

1 151

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

0

0

0

3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

1 151

0

1 151

4.

Přijaté členské příspěvky

46

0

0

0

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

9 084

168

9 252

IV.

Ostatní výnosy

48

65

115

180

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

49

0

0

0

6.

Platby za odepsané pohledávky

50

0

0

0

7.

Výnosové úroky

51

0

0

0

8.

Kursové zisky

52

0

0

0

9.

Zúčtování fondů

53

0

0

0

10.

Jiné ostatní výnosy

54

65

115

180

Tržby z prodeje majetku

55

0

0

0

11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

0

0

0

12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

0

0

0

13.

Tržby z prodeje materiálu

58

0

0

0

14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

0

0

0

15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

0

0

0

61

36 657

283

36 940

1.
II.

V.

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

-283

283

0

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

-283

283

0

Sestaveno dne:

Podpisový záznam

27.01.2021

Právní forma účetní jednotky

Pozn.

