
  

„ Nebudeme souzeni jen podle 
toho, 

kolik jsme se modlili, 
ale také podle toho, 

 jak se žilo lidem kolem nás …“ 
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Vážení přátelé! 
 

Charita Zábřeh Vám  každý rok předkládá svoji výroční zprávu, 
kterou Vás informujeme o minulém roce ve všech oblastech naší 
činnosti. Jsme rádi, že můžeme bilancovat rok 2000 a zároveň se 
dívat s nadějí do budoucnosti.  
 
Rok „Velkého milénia“ byl pro nás „chariťáky“ obdobím velkých 
zkoušek a obětí, ale v závěru i velkých milostí. Těžce na nás dopadl 
nedostatek finančních prostředků díky špatné dotační politice státu 
v té době. Během roku jsme řešili základní otázky, zda má opravdu 
naše služba význam, když je poskytována v sociální a ekonomické 
nejistotě, často až za hranicí důstojnosti. Naši klienti při četbě 
článků v novinách nevěděli, jestli se o ně budeme moci dále starat.  

 
Na začátku II. čtvrtletí jsme se rozhodli situaci radikálně řešit. Zaměstnanci souhlasili 
s dočasným snížením mezd o 30%, aby nemusely být redukovány služby nebo propouštěni 
zaměstnanci. Tyto peníze jim nikdy nebyly dorovnány ale nakonec nikdo neodešel, přestože 
z ekonomických důvodů neměli důvod setrvat! Naši dodavatelé s námi měli obrovskou 
trpělivost, protože jsme nebyli schopni zavčas plnit svoje závazky. Nikdo z nich nás ale nijak 
nepostihnul. Kromě toho jsme přijali velmi tvrdá úsporná opatření ve všech oblastech, ale tak, 
aby se to nedotklo kvality služeb. Nakonec se podařilo to, čemu nikdo v pololetí nevěřil. Do 
roku 2001 jsme vstoupili sice bez peněz, ale také bez dluhů!  
 
Věříme, že tím jsme se odrazili od onoho pomyslného dna, a že tato situace se již nikdy nebude 
opakovat. Nechceme být lehkomyslní nebo nezodpovědní, ale někdy si s trochou nadsázky a 
humoru musíme opakovat naše motto: „My na zázraky nevěříme, my na ně spoléháme!“  
 
Děkuji Bohu, že nám všem dal dost sil a trpělivosti, abychom zlé doby přečkali. Děkuji 
zaměstnancům za jejich poctivou práci a ochotu přinášet oběti. Všem dobrovolným 
spolupracovníkům za to, že nám svou nezištnou pomocí významně pomáhali. Děkuji všem 
sponzorům a dárcům, bez kterých by spousta věcí a dobrých myšlenek vůbec nešla uskutečnit. 
Děkuji všem poctivým úředníkům a lékařům na všech postech a úrovních, kteří nám pomáhali 
radou i skutkem a pochopili společenský význam naší služby. Nakonec děkuji všem našim 
klientům za důvěru, se kterou se nám svěřili do péče. 
 
Všem, kteří budete prohlížet fotografie z naší činnosti a číst následující řádky, zprávy, 
statistiky, grafy apod., bych chtěl připomenout, že to je jen krátké zhodnocení celoroční těžké a 
obětavé práce mnoha lidí, bez kterých by nebylo o čem psát.  
 
Tato zpráva si klade mimo jiné za cíl i to, aby přesvědčila možná právě Vás, že se na naší 
činnosti budete chtít podílet spolu s námi. Způsobů a cest je mnoho, 
řešení už necháme na Vás! 
 
 
S přáním radosti, pokoje a dobra 
 
 
      
 

Václav Keprt – ředitel Charity Zábřeh  

Slovo ředitele 
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Poslání Charity - milosrdná a láskyplná pomoc potřebným 

 
Z tohoto poslání vyplývají následující cíle: 
- Praktickým skutkem naplňovat největší Kristovo přikázání – přikázání lásky. 
- V rámci svých možností pomáhat všem potřebným bez rozdílu rasy, národnosti nebo náboženského 

přesvědčení. 
 
Základní údaje: 
•  Charita Zábřeh je organizace římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, zřízená olomouckým 

arcibiskupem, Mons. Janem Graubnerem. Je zaregistrována u Ministerstva kultury ČR podle ustanovení § 
22 odst. 1 zákona č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských 
společností. Datum poslední registrace je 30.10.1996. Svou činnost vyvíjí již od 1.4.1992. Je součástí 
Arcidiecézní charity v Olomouci, České katolické charity a Caritas internacionalis – mezinárodní 
společenství charit. U Okresního úřadu v Šumperku je zaregistrována jako nestátní zdravotnické zařízení. 

• Území působnosti:  děkanát Zábřeh. 
• Sídlo je na adrese: Zábřeh, Žižkova 15, PSČ 789 01, tel a fax: 0648 / 412 587,  
 e-mail: zabreh@caritas.cz, www.zabreh.caritas.cz 
• Statutárním orgánem je ředitel, od roku 1995 je olomouckým arcibiskupem výkonem této funkce pověřen 

Václav Keprt. 
• Poradním orgánem je rada Charity, v roce 2000 pracovala ve složení: 
 Předseda: Petr Haltmar, místostarosta obce Štíty 
 Členové: MUDr. Anna Svobodová, praktická lékařka 
  MUDr. Eliška Mikovcová, praktická lékařka 
  Marcela Klimková, výpočetní středisko MEP Postřelmov 
  Hana Lexmanová, pracovnice Farního úřadu Zábřeh 
  Eva Fričarová, vedoucí referátu sociálních věcí v Mohelnici 
  Jiří Lazebníček, pracovník psychiatrické léčebny ve Šternberku 
• Nezávislým orgánem, zřízeným radou Charity, je revizní komise, která pracuje ve složení: 

Předseda: Jan Zíka, důchodce 
Členové: Jana Indrová,důchodkyně 
  Ĺubica Rollerová, pracovnice Finančního úřadu 

• Charita Zábřeh má přiděleno identifikační číslo (IČO): 42766796 
• U finančního úřadu je registrována pod DIČ: 400 – 42766796 
• Bankovní účet má Charita zřízen u KB a.s. s číslem: 1048347-841/0100 
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Děkanát Zábřeh - teritorium naší Charity 
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CHOPS – charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba 
 
Charitní domácí péče je komplexní systém služeb v bio-psycho-sociální a spirituální rovině. 
Jejím cílem je umožnit člověku, který by za okolností danými jeho zdravotním stavem a 
sociální situací musel odejít z domova do nějakého sociálního zařízení, žít důstojně svůj život 
v domácím prostředí na které je zvyklý.  
 
Tato služba velmi úspěšně funguje v naší charitě již od roku 1992 a v současné době je 
nejrozvinutější aktivitou Charity Zábřeh. Pomalu se dostávala do podvědomí našich občanů i 
zdravotníků a stává se službou stále více vyhledávanou, i když v roce 2000 počet klientů díky 
tlaku zdravotních pojišťoven na praktické lékaře mírně poklesl. Domácí péče není jen pomocí 
klientovi samotnému, ale také jeho rodině, která často z objektivních důvodů není schopná se o 
něj dobře postarat (žijí daleko, starají se o početnou rodinu, sami mají vážné zdravotní 
problémy nebo některé odborné výkony prostě nemohou dělat apod.). Trvalé umístění do 
stacionárních zařízení je pro člověka vždycky velkým traumatem, a proto se snažíme těmto 
situacím předcházet nebo je maximálně oddálit. V případě potřeby zajišťujeme péči 7 dní 
v týdnu a 24 hodin denně. 
 
 
Co tedy CHOPS klientovi vlastně nabízí: 
 
1. V rovině zdravotnické: ♥ aplikace injekcí a nejrůznějších léků 
 (péče o tělo) ♥ komplexní péče o diabetiky 
 ♥ odběry biologického materiálu 
 ♥ převazy bércových vředů, proleženin a pooperačních ran  
 ♥ ošetření  stomií  
 ♥ nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy po cévních mozkových příhodách 
 ♥ ošetřovatelsky náročnou péči o pacienty trvale upoutané na lůžko a 

v terminálních stadiích 
 ♥ cvičení a rehabilitaci v rámci rekonvalescence i prevence 
 

Zdravotnickou péči v Charitě provádějí odborné zdravotní sestry na základě ordinace 
praktického lékaře a je hrazena zdravotními pojišťovnami klientů. 

 
 
2. V oblasti sociální: ♥ dovoz, event. podání jídla 
    (péče o prostředí) ♥ úklid domácnosti 
 ♥ praní, žehlení a drobné opravy prádla 
 ♥ nákupy a drobné pochůzky, doručení výsledků vyšetření 
 ♥ doprovod na vyšetření 
 ♥ svoz klientů do našich zařízení apod. 

 
Sociální péči vykonávají 
pečovatelky, které jsou 
proškoleny ve speciálních 
kurzech. Jednotlivé úkony 
jsou částečně hrazeny 
klientem podle jeho 
možností, dále z  dotací 
MPSV, rozpočtů obcí a 
měst a z dobrovolných darů 
sponzorů. 

CH
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3. V oblasti psychologické: ♥ psychologický rozhovor 
    (péče o duševní pohodu) ♥ validační terapie 
 ♥ sdílení problémů a pozitivní motivace 
 
Člověk se může ocitnout v izolaci nebo samotě i uprostřed rodiny a svých blízkých. 
Pracovníci nebo dobrovolníci Charity jsou schopni reagovat i na tyto potřeby člověka, které 
nejsou o nic méně závažné, než problémy fyziologické.  
 
 
4. V rovině spirituální: ♥ rozhovor na duchovní témata 
    (duchovních potřeby) ♥ zprostředkování svátostí a duchovního povzbuzení od  

  kněze podle přání klienta 
 
Spirituální potřeby člověka vyvstávají do popředí právě ve stáří a nemoci. U pacientů 
v terminálním stadiu života a v hospicové péči často výrazně dominují nad potřebami 
tělesnými. Jsme připraveni klientovi nabídnout pomoc i v těchto oblastech, samozřejmě za 
plného respektování jeho svobodné vůle. 
 
V domácí péči pracují odborné zdravotní sestry a pečovatelky (pečovatelé). Sestry mají 
ukončenou střední zdravotnickou školu a splněnou nástupní a odbornou praxi. Velmi 
důsledně také dbáme na to, aby byly odborně vzdělávány trvale. Z celkového počtu 17 sester 
již 9 absolvovalo kurs v IDV PZ (Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví) 
v Brně pro mobilní sestry (kurs ve speciálním úseku práce v domácí péči). Vrchní sestra a 
staniční sestra z Mohelnice absolvovaly navíc kurs pro manažerky (speciální kurs organizace 

a řízení domácí péče). Vrchní sestra navíc aktivně spolupracuje 
s IDV PZ. Je školitelkou domácí péče a studující si pod jejím 
vedením plní zadané úkoly přímo v praxi. CHOPS Charity 
Zábřeh je pracoviště, kde je možné si potřebné praktické znalosti 
získat a ověřit. Krátkodobý rehabilitační kurz absolvovalo 11 
sester. Zdravotní sestry se také pravidelně zúčastňují seminářů, 
které pořádá ČAS ( Česká asociace sester) a ACHO 
(Arcidiecézní charita Olomouc). Pečovatelky  mají Kurs sv. 
Zdislavy. Trvale spolupracujeme s MUDr. Annou Svobodovou, 
která zastává dobrovolnou funkci lékaře metodika. Vrchní sestra 

v současné době studuje bakalářské 
studium ošetřovatelství na lékařské 
fakultě UP v Olomouci. 
 
Snažíme se také předávat své 
zkušenosti a poznatky dalším. 
Odbornou praxi si u nás plní  
studentky z rodinných škol a z VOŠ 
Caritas v Olomouci. Stážovou praxi 
zde absolvují i posluchačky studijního 
programu Učitelství odborných 
předmětů pro SZŠ z UP Olomouc. Na 
přelomu února a března byly u nás na 
čtyřdenní stáži 3 pracovnice 
z Ukrajiny, měly možnost studovat 
náš systém a zúčastnit se všech 
činností, které se v  CHOPS 
vykonávají.  

CH
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Domácí péči máme rozdělenou do 5 pracovišť (středisek) – Zábřeh, Mohelnice, Postřelmov, 
Štíty a Dubicko, a to z ekonomických a organizačních důvodů. V Zábřehu je centrum, kde se 
mimo jiné zpracovávají data pro zdravotní pojišťovny ze všech středisek. Máme zde i 
centrální sterilizaci – přímo dle požadavků sester z terénu připravujeme druh a velikost 
sterilního materiálu. Máme k dispozici k zapůjčení  některé rehabilitační a kompenzační 
pomůcky a prostředky zdravotnické techniky (invalidní vozíky, WC židle, polohovací postele, 
sedačky do vany, jídelní stolky, podpažní berle, francouzské hole, antidekubitory, podložky 
dekuby, hrazdičky k lůžku, chodítka, podložní mísy atd). Tyto pomůcky jsou jim v případě 
potřeby k dispozici okamžitě, třeba i v den přijetí pacienta do péče, a to krátkodobě i 
dlouhodobě. 
 
Na každém středisku organizuje práci sester a pečovatelek staniční sestra, která zodpovídá za 
chod střediska, za správnost údajů při vykazování zdravotní péče a pečovatelských služeb. 
S vrchní sestrou jsou v úzkém a pravidelném kontaktu.  
 
Každé středisko je vybaveno telefonem se záznamníkem a nutným technickým zázemím. 
Všechny sestry jsou vybaveny základními pomůckami pro výkon své práce (tonometr, 
fonendoskop,  glukometr, základní chirurgické nástroje atd.) Každá zdravotní sestra má navíc 
mobilní telefon pro rychlou komunikaci v případě akutních stavů. K dispozici máme celkem 
10 osobních automobilů a 5 mopedů. 
 

počet klientů počet návštěv u klientů 
 

celkem ošetřovatelská péče pečovatelská péče ošetřovatelská péče pečovatelská péče 
počet 
obcí 

1996 238 204 72 16 552 neúplné záznamy 45 
1997 349 281 114 18 563 neúplné záznamy 49 
1998 400 322 123 20 422 18 768 58 
1999 462 371 173 23 061 19 535 64 
2000 429 342 239 23 090 15 792 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Věříme, že tento typ péče má budoucnost. I když se stále potýkáme s různými 
problémy, nejvíce rázu finančního, budeme se nadále snažit a svou prací 
přispívat ke zmírnění utrpení našich spoluobčanů a ke zlepšení mezilidských 
vztahů a důstojnosti života každého člověka. 

 
Kontakty : 

Zábřeh, Žižkova 15, tel.: 0648/412 587, mobil: 0777/654 342, 0777/654 343 
Mohelnice, Nádražní 9 ( tzv. Měďák), tel.: 0648/433 748, mobil: 0777/654 344  

Postřelmov, Tovární 501 (zdravotní středisko), tel.: 0648/437 382, mobil: 0776/088 273 
Štíty 57 ( zdravotní středisko), tel.: 0648/440 132, mobil: 0776/088 271  

Dubicko 56 (zdravotní středisko), tel.: 0648/449 195, mobil: 0776/088 225 
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Domovinka 
 
Domovinka je víceúčelový denní stacionář s komplexní péčí 
pro seniory a zdravotně postižené, který provozuje Charita 
společně s městem Zábřeh. Cílem není jen poskytování určitých 
druhů služeb, ale celkové zkvalitnění života této skupiny lidí a 
pomoc rodinám, které se o svoje blízké chtějí dobře postarat. 
 
Nabízíme klientům denní pobyt v příjemném a pro tento účel 
upraveném prostředí, a to od pondělí do pátku v době od 6.30 – 
16.30 hodin. Domovinka je určena převážně seniorům, ale i 
mladším lidem, kteří díky svému zdravotnímu postižení 
potřebují denní péči. Umožňuje našim klientům společenský život i tam, kde by za normálních 
okolností možný v podstatě vůbec nebyl. Motivuje je k navazování nových vztahů, a pokud je 
to možné, tak i k aktivní účasti na společenském a kulturním životě. Dává nový smysl dnům a 
náplň času, který mají k dispozici, eliminuje pocit méněcennosti a zbytečnosti. 
 
Prostředky volíme individuálně podle zdravotního a psychického stavu člověka nebo jeho 
mentálních schopností. Základem jsou různé druhy terapií (pracovní terapie, psychoterapie, 
arteterapie, canisterapie …). Další důležitou činností je zprostředkování pestrého kulturního, 
společenského a duchovního programu. Samozřejmostí je poskytování odborné zdravotnické 
péče a sociálních služeb tam, kde je to potřebné.  
 
Konkrétně Domovinka  poskytuje: 
 
♥  denní svoz a odvoz klientů na požádání (služba „z křesla do křesla“) 
♥  zajištění celodenní stravy dle potřeb a požadavku (snídaně, 2x svačina, oběd) 
♥  odborná zdravotní péče podle potřeby, popř. zajištění návštěvy lékaře 
♥  pomoc při zajištění odborných vyšetření 
♥  různé terapie 
♥ kulturní a společenský program 
♥ možnost úpravy zevnějšku včetně celkové hygieny v koupelně upravené pro tyto účely 
♥ pobyt na zahradě 
♥ pečovatelské služby tam, kde je nemá kdo poskytovat (praní a žehlení a zašívání prádla, 

drobné nákupy …) 
♥ na přání klienta i nadstandardní služby (manikúra, pedikúra, kadeřník, masáže …) 
♥ duchovní služby (podle přání klienta svátost smíření, duchovní rozhovor …) 
 
Výše uvedené služby jsou hrazeny z více zdrojů. Základní služby si klienti platí částečně sami, 
většina je hrazena z prostředků MPSV, z rozpočtu města Zábřeh a okolních obcí a z vlastních 
zdrojů Charity (dárci, sponzoři). Jídlo a nadstandardní služby si klienti hradí v plné výši sami. 
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Některé akce pořádané pro klienty Domovinky v roce 2000: 
 

♥ Hudební slavnosti – poslech oblíbených skladeb z vlastních fonoték 
♥ Koblihový den – společné smažení koblihů 
♥ Zdravotně-osvětové akce (např. MUDr. Mikovcová – zásady správné výživy a jiné) 
♥ Mikulášská nadílka 
♥ Zdobení a svěcení adventního věnce 
♥ Společné pečení vánočního cukroví 
♥ Vánoční posezení společně s duchovním 
♥ Seznámení s paragrafy – pan Janků ze sdružení invalidů – vyhláška 182 
♥ Návštěva klientů centra Oáza spojená s posezením u ohně a opékáním 
♥  a mnoho dalších 

 
V roce 2000 bylo v Domovince postupně celkem 19 klientů a jejich věkový průměr přesáhl 70 
roků. Při nárazových akcích navštívilo Domovinku dalších 128 registrovaných návštěvníků. 
Počátek roku byl dvakrát poznamenán odchodem několika klientů do domovů důchodců, ale 
stav klientů se během prvního pololetí opět stabilizoval 
 
O práci Domovinky byl v roce 2000 také značný zájem z různých kruhů, jak odborných, tak 
laických. Navštěvovali nás pracovníci zahraničních sociálních a humanitárních institucí, 
v rámci odborné praxe studenti Vyšší odborné školy sociální z Olomouce a Střední odborné 
školy ze Zábřeha, pracovníci charit z různých míst naší republiky a pracovníci z různých 
městských a obecních úřadů, senátoři a poslanci parlamentu ČR.  
 
Domovinka v současné době je stabilizovaným zařízením se stálou klientelou a bezesporu 
patří k důležitým článkům systému sociálních služeb v našem městě a okolí a jako taková je i 
pozitivně vnímána veřejností. 
 

Věra Kopáčková – vedoucí  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kontakt: 
Charitní Domovinka, Leštinská 16, 789 01 Zábřeh, tel.: 0648/414 622 
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Centrum Oáza 
 
Centrum Oáza je denní stacionář a terapeutické 
pracoviště pro zdravotně postižené s mentálními 
diagnózami a psychickými poruchami. Cílem práce 
v Oáze je integrace této skupiny lidí do společnosti a 
pomoc jejich rodinám, které se o ně starají.  
 
Naši klienti mají možnost u nás nejenom strávit den, ale 
mohou se v rámci svých možností mnoho věcí naučit. 
Soustavná práce s nimi jim pomáhá postupně zvládat 
alespoň nejjednodušší úkony v běžném životě. Různými metodami jsou rozvíjeny jejich 
motorické a fyzické schopnosti. Oáza je zatím jediné zařízení svého druhu v našem okrese. 
Rodinám naše centrum pomáhá v tom, že si mohou odpočinout, vyřídit si potřebné záležitosti, 
v některých případech mohou pracovat alespoň na částečný úvazek. Jen ten, kdo se někdy staral 
o člověka s postižením ví, jak je tato služba těžká a vyčerpávající. 
 
Klient centra Oáza může využívat následujících služeb a možností: 
 

♥ denní svoz a odvoz v případě potřeby 
♥ možnost zajištění stravy podle potřeby 
♥ pracovní terapie (účast na výrobě drobných předmětů z textilu, keramické hlíny a  

proutí, výroba drobných dárků pro klienty CHOPS, nácvik domácích prací a další 
♥ arteterapie – modelování, malování různými technikami na různé materiály, 

batikování, navlékání korálků, vystřihování atd. 
♥ účast na společenských, kulturních a oddechových akcích a výletech 
♥ sledování televize a poslech hudby 
♥ společenské hry 

 
Toto jsou metody, které používáme k dosahování našich cílů, ale není to zdaleka všechno. 
Každý z bodů by stačil na samostatnou kapitolu. V naší práci se musíme přizpůsobit 
možnostem našich klientů. Je pro nás náročnější a složitější, vyžaduje spoustu trpělivosti, 
protože co je za normálních okolností samozřejmé a jednoduché, u nás je to práce na dny, 
týdny i měsíce.  
 
Oáza začala fungovat v Charitě Zábřeh od ledna 1995, a to hlavně zásluhou několika nadšenců 
– amatérů, kteří ale tušili správný směr. K dispozici byly nevyhovující prostory, neměli žádné 
pomůcky, chyběly zkušenosti a odborná příprava. Na všech problémech jsme ale pracovali a 
postupně tato aktivita zaznamenala ve svém vývoji mnoho změn. Nejdynamičtější vývoj nastal 
právě v minulém roce – v roce pro nás zatím nejtěžším. Pomocí prostředků z Tříkrálové sbírky 
jsme rekonstruovali další prostory pro práci s klienty, ale souběžně s tím se jejich počet 
zdvojnásobil, takže jsme opět „na těsno“. 
 

Díky vzdělávání našich pracovnic jsme rozšířili spektrum činností a různých 
terapií. V budoucnu se chceme zaměřit na promyšlené zkvalitnění 
stávajících činností a celkovou stabilizaci Centra Oáza. 
 
Služby Centra Oáza byly v minulém roce hrazeny z prostředků MPSV, 
částečně i z dotace od města Zábřeh, z tržeb za prodané výrobky a zbytek 
z volných prostředků Charity (dary). Vzhledem k finanční náročnosti 
projektu uvažujeme o zavedení plateb klientů, kteří by se tak alespoň 
částečně podíleli na úhradě nákladů. 
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Některé naše akce z minulého roku a drobné úspěchy 
 

♥ společné oslavy narozenin a životních jubileí 
♥ prezentace na výstavách a prezentačních akcích (Interes Zábřeh, Mosty 2000 

v Přerově, Zábřežský jarmark, prodejní výstavy pořádané agenturou Radost 
v Bohumíně, výstava ve Šternberku …) 

♥ účast a prezentace na mezinárodní konferenci „Caritas Europa“ v Hradci Králové 
♥ vánoční a velikonoční setkání 
♥ již tradiční výlet s ježděním na koních 
♥ jednu klientku se nám podařilo vrátit z nemocničního do domácího prostředí 
♥ koncert skupiny Madalen a jiné 

 
Toto je jen malý výsek skutečně 
uskutečněných akcí a programů. Základ je 
v každodenní trpělivé práci pracovníků 
Centra Oáza. A aby základní programy 
byly co nejúčinnější, snažíme se v rámci 
našich možností vzdělávat naše pracovníky 
formou různých kurzů, přednášek, 
Workshopů a praktickou výměnou 
zkušeností s pracovišti podobného druhu. 
Navíc spolupracujeme se Střední odbornou 
školou v Zábřehu, která má i sociální směr, 
dále pak s Vyšší odbornou školou sociální 
Caritas v Olomouci. Umožňujeme mladým absolventům, aby si u nás dělali odborné praxe a 
získávali zkušenosti. I oni jsou ale pro nás obohacením a zpestřením, takže vzájemná 
spolupráce přináší užitek všem. 
 
Několik statisticky zajímavých údajů: 
 
Celkový počet klientů v roce 2000     21 
Denní průměr klientů v Centru oáza     10,62 
Celkový počet „osobo-dnů“ (dnů klientů strávených v Oáze) 2 120 
Celkový počet pracovníků (na celé pracovní úvazky)  2,4  

 
I přes některé dílčí úspěchy si uvědomujeme, že na tomto 
poli máme ještě mnoho práce před sebou, a že bude ještě 
hodně dlouho trvat, než budeme moci být spokojeni. I přes 
veškerou snahu nejsme schopni proniknout do světa 
některých našich bližních, kteří jsou našimi klienty. Můžeme 
se přesto snažit, aby jejich svět byl pestřejší, krásnější a 
šťastnější a o to v naší práci jde. 
 

Božena Johnová – vedoucí Centra Oáza 
 
 

 
 

 
Kontakt: 

Centrum Oáza, Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, 
tel.:0648/412 587 kl.28 
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Chráněná dílna Palonín 
 

Neustále přibývá lidí, kteří mají zdravotní nebo tělesný handicap a díky němu jsou trvale 
nebo dlouhodobě nezaměstnaní. Dochází u nich ke ztrátě sociálních jistot, sebevědomí a 
pracovních návyků. Z toho vyplývá pocit frustrace a společenské nepotřebnosti a tyto stavy 
mohou končit až těžkými psychickými poruchami.  
 
Charita Zábřeh zřízením chráněné dílny reaguje na výše uvedenou společenskou potřebu. 
Od roku 1998, kdy jsme ji začali za pomoci Úřadu práce v Šumperku realizovat, prošla 
několika dramatickými změnami. V počátcích se zcela zhroutil zamýšlený výrobní program 
a byli jsme nuceni téměř rok improvizovat. Druhou ranou byla špatná volba obchodního 
partnera, se kterým jsme začali spolupracovat při balení cukru. Navzdory všem problémům, 
které toto pracoviště od začátku provázely, se jej podařilo v minulém roce stabilizovat. 
Přispěly k tomu významným způsobem personální změny ve vedení dílny, nová spolupráce 
s firmou HOPI z Olomouce a Hanáckými cukrovary v Němčicích nad Hanou. 
 
Zaměstnanci mohou podle svých schopností a možností pracovat na kompletaci 
papírenských výrobků pro Olšanské papírny – závod Lukavice. Jedná se o vkládání 
papírových lopatek do sáčků na psí exkrementy a následné balení a expedice. Dále 
spolupracujeme s Hanáckými cukrovary, pro které balíme cukr do 5g hygienického balení a 
do krabiček Camping. Vyrábíme dekorativní, ručně zdobené svíce, které mají pro svoji 
originální technologii a vysokou kvalitu velký úspěch i u 
těch nejnáročnějších zákazníků. S firmou Hopi jsme v roce 
2000 vyráběli velkou sérii figurek ze sušeného ovoce pro 
obchodní řetězce v Rakousku. Na této zakázce jsme si 
ověřili, že jsme schopni vyhovět i velmi náročným 
požadavkům zahraničních odběratelů, a to jak v kvalitě, 
tak v termínech. Okrajově se zabýváme výrobou drobných 
předmětů z mikrodýhy, které se prodávají v předvánočním 
období. Podařilo se nám tak zajistit několik programů, 
které jsou na sobě nezávislé a vzájemně je možné 
přesunovat zaměstnance z jedné práce na druhou. Také 
výkyvy ve výrobě jednoho zboží se dají tímto způsobem 
vhodně eliminovat. Nedochází tedy k situacím, že práce 
není a také je větší jistota stabilních příjmů.  
 
Chráněná dílna v Paloníně byla financována z tržeb za 
výrobky a poskytnuté služby. Dále pak z prostředků 
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a z dotací Úřadu 
práce v Šumperku. S výše uvedenými institucemi 
dlouhodobě spolupracujeme. Na stavbu výtahu přispělo 
v roce 2000 také město Loštice. 
 

Nicméně máme stále mnoho problémů, které je zapotřebí řešit. Prvním a 
největším je vybudování výtahu. Podařilo se sehnat krytí na větší část 
stavby a její realizace je již v řízení. Byla již podepsána hospodářská 
smlouva na dodávku technologií, takže výtah by měl být během roku 
2001 postaven. S rozšiřováním výroby vyvstává potřeba dalších prostor 
pro pracovníky a lepší řešení sociálního zázemí. To všechno jsou úkoly, 
které nás čekají v nejbližší budoucnosti, do níž se už teď díváme s nadějí. 
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Ke konci roku pracovalo v Chráněné dílně 
v Paloníně 15 zdravotně a tělesně postižených, 
z toho 2 osoby jsou držiteli průkazu TZP (těžce 
zdravotně postižený). Předpokládáme, že tento 
počet stálých pracovníků není konečný. 
 
Chráněná dílna je sice projekt v Charitě Zábřeh 
„služebně nejmladší“, ale ve velmi krátké době se 
stal nedílnou součástí nabídky sociálních služeb 
našim spoluobčanům. Vzhledem k problémům, 
které byly v minulosti se zajištěním výroby, 
existovaly již velmi reálné úvahy o zavření dílny.  
 
To, že dnes můžeme ve výroční zprávě psát o 
Chráněné dílně a ne jenom o pokusu založit 
chráněnou dílnu, je do velké míry zásluha všech 
ostatních zaměstnancům naší Charity, kteří se jej 
rozhodli podpořit i za cenu velkých osobních obětí. 
Tou společnou obětí na které se všichni dohodli, 

bylo 30% snížení mzdy na půl roku. Nevíme, zda existuje 
v našem regionu druhá firma, kde by zaměstnanci byli 
ochotni a schopni se takto velkoryse dohodnout. Všem patří 
velký dík. 
 

Jana Hermanová – vedoucí chráněné dílny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: 
Palonín 78, 789 83 Loštice, tel.: 0648/445 901 

Chráněná dílna 
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Sociální šatník 
 

Posláním šatníku je pomoc lidem ze sociálně slabých vrstev, početným rodinám, lidem, které 
postihla nějaká pohroma (voda, požár …), ale také lidem na okraji společnosti, kteří si svou 
nouzi často zavinili sami. Můžeme jim pomoci poskytnutím ošacení či obutí, ale také třeba 
drobným vybavením do domácnosti. Náš úkol není posuzovat, proč se v takové situaci ocitli – 
my prostě jen pomáháme. Samozřejmě se snažíme, aby naší dobré vůle a štědrosti dárců 
nebylo zneužíváno. 
 
Další velký význam šatníku spočívá v podílu na humanitární pomoci Charity Zábřeh. Značná 
část přijatých darů je po pečlivé kontrole, zabalení a označení odesílána prostřednictvím 
humanitárního skladu v Otrokovicích do zahraničí. Pokud dar nemá urážet důstojnost 
obdarovaného, musí se celé práci věnovat náležitá pozornost. Nikdo nespočítá množství 
hodin, které naše dobrovolné spolupracovnice obětovaly prací v šatníku službě potřebným. Je 
velkou škodou, že nemáme od počátku statisticky podchyceno, jaké množství ošacení jim od 
začátku prošlo rukama. Je ale jisté, že měrnou jednotkou nemohou být ani kilogramy nebo 
centy. Jednalo by se o tuny a vagóny.  
 
V roce 2000 byl šatník financován z volných prostředků 
Charity a dobrovolných darů, které nám na tuto činnost 
věnovali sami klienti. Na tyto projekty se totiž dotace 
v podstatě vůbec nedají sehnat. Velmi nás ale mrzí, že 
někteří naši „dárci“ si nás pletou s výkupem sběrných 
surovin, v horším případě také se smetištěm. Náklady na 
třídění, balení a dopravu jsou i přes bezplatnou práci našich 
dobrovolnic dosti vysoké (energie, režie domu, doprava …). 
Vyexpedování jednoho kilogramu humanitární pomoci přijde 
průměrně na 5,-  až 6,- Kč. Vzhledem ke stále se zvyšujícím 
cenám budeme muset od roku 2001 pravděpodobně zavést i 
u nás obdobnou praxi, která je již po léta běžná v zahraničí, a 
u některých charit v ČR. Tam každý, kdo chce, aby se jeho 
dar dostal na správná místa a do rukou potřebných, dává ke 
každému kilogramu ještě alespoň část peněz na jejich 
doručení. V podstatě tak, jako když posílá dopis nebo balík. 
Zavedením této praxe jistě docílíme toho, že nám budou 
věcné dary nosit jen lidé, kterým na jejich daru opravdu 
záleží a budou to dary kvalitní!  
 
Jedná se o nejstarší činnost Charity Zábřeh. Šatník v podstatě vznikl souběžně s obnovením 
činnosti Charity, a to jen díky velmi obětavé práci dobrovolnic z farnosti. Šatník je také 
jedinou činností, která se na dobrovolné bázi udržela. 
 

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o okrajovou činnost Charity, 
ale vůbec to není pravda. Tato práce jen není tolik nápadná, nepíše se o ní 
tolik a nezajímají se o ni sdělovací prostředky. My ale v Charitě víme, jak je 
potřebná a záslužná a naši klienti to už ví také. Kéž by bylo více ochotných 
lidí, kteří by dokázali přiložit ruku s takovou ochotou a nezištností, jako 
naše dobrovolnice ze šatníku, který k naší Charitě již zcela neodmyslitelně 
patří. 

Lenka Štěpánková – vedoucí šatníku 
 

Kontakt: 
Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, tel.: 0648/412 587 kl. 27 
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Humanitární pomoc a problematika uprchlíků 
 
Na světě je mnoho míst, kde zdaleka není samozřejmostí pravidelné jídlo, dobré oblečení, 
odpovídající standard bydlení a vybavení, teplo, světlo, lékařská péče sociální jistoty …! Jsou 
místa, kde pravý opak je každodenní realitou. Žádný ze slušných lidí nesmí zůstat lhostejným 
k osudu druhých lidí, přestože žijí často velmi daleko. Každý z nás nese svůj díl odpovědnosti 
za osud celého lidstva a naší planety. Nikdo z nás ale není schopen sám pomoci lidem v nouzi, 
kteří trpí daleko od nás. Všichni ale můžeme spojit svoje síly a pak již není téměř nic nemožné.  
 
Charita umí být oním účinným prostředníkem mezi dárcem a potřebným. Jsme součástí 
organizace, která má mezinárodní struktury a kontakty na všech kontinentech světa. Intenzivně 
těchto našich předností využíváme a v rámci svých možností se tak můžeme podílet i na 
největších humanitárních projektech na světě. Cílové oblasti naší pomoci jsou chudé a 
rozvojové země, oblasti postižené válkami nebo přírodními katastrofami, hladomorem a 
podobně. Intenzivně se ale věnujeme také humanitární pomoci lidem u nás doma, vznikne-li 
taková potřeba (povodně, požáry …). Kromě toho poskytujeme v rámci humanitární pomoci i 
okamžitou pomoc lidem v krizových situacích. Jedná se o menší druhy pomoci, jako je 
například poskytnutí úvěrové jízdenky, umožnění provedení tělesné hygieny, výpomoc 
z charitního šatníku, nákup potravin, zprostředkování přenocování apod.   
 
Dnes již zcela samozřejmá činnost Charity za sebou ale skrývá velké množství problémů a 
složitostí. Museli jsme se naučit překonávat bariéry nejen administrativní, ale i lidské, 
popřípadě technické. Máme zatím díky pochopení města Zábřeh k dispozici bezplatně poměrně 
velký sklad humanitární pomoci, což je pro nás velkou výhodou. Dokážeme koordinovat 
ochotu dárců na straně jedné s potřebností na straně druhé. Ovšem, stojí to všechno poměrně 
hodně úsilí, času i peněz. S pomocí Boží a dobrých lidí jsme zatím zvládli všechny nároky, 
které tato činnost vyžaduje a zatím jsme nikomu pomoc neodmítli. Víme, že náš celkový přínos 
je jen kapkou v moři neštěstí, nouze a utrpení, ale také víme, že bez té naší kapky by spoustě 
lidem nemohla být pomoc poskytnuta vůbec. 
 
Co se týká pomoci uprchlíkům a migrantům, této problematice se nevěnujeme systematicky, 
pouze tehdy, vznikne-li potřeba. Snažíme se všechny případy dobře prověřit, aby naše pomoc 
byla účinná a nebyla zneužívaná např. jen z ekonomických důvodů. Jsme rádi, že v případě 
potřeby se můžeme obrátit na složky České katolické charity, spolupracujeme s Českým 
helsinským výborem, cizineckou policií a dalšími. I v této oblasti máme některé malé úspěchy.  
 
Humanitární pomoc je financována z darů jednotlivců nebo organizací a z prostředků 
církevních nebo veřejných sbírek. Jedná se o stabilizovanou činnost s kolísající aktivitou 
v závislosti na potřebách. Bez podílu na humanitární pomoci si Charitu Zábřeh nedovedeme 
představit. 
 

 
 

Tomáš Hampl – humanitární pomoc 
 
 
 
 

 
Kontakt: 

Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, tel.: 0648/412 587 kl. 33 
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Charita a podnikání 
 
Mnohokrát jsme si pokládali otázku, zda Charita má, či nemá podnikat. Názory na tuto 
problematiku se velmi různí. Někteří tento druh získávání prostředků zavrhují, protože se 
domnívají, že nepatří k naší činnosti, jiní nás za to chválí s tím, že to považují i do budoucna 
za nezbytné. Lámeme si s tím hlavu již dlouho, ale nejsme si jisti, že známe správnou 
odpověď. 
 
Každopádně máme v naší Charitě dva malé podnikatelské záměry, kterými se snažíme 
vylepšit naši finanční bilanci. Je to charitní cukrárna Ledňáček a prodejna levných oděvů 
z dovozu. Oba dva projekty jsme zřizovali proto, aby pomáhaly dotovat činnosti, které 
vždycky budou ztrátové.  
 
Ledňáček je umístěn v budově, 
která přímo sousedí s naším 
charitním domem. Prodáváme 
široký sortiment cukrovinek, 
v letních měsících zmrzlinu a 
v zimě čerstvé ovoce. Jako 
doplňkový sortiment sezónního 
charakteru prodáváme 
„dušičkové zboží“, výrobky 
Chráněné dílny z Palonína a 
Centra Oáza, zásobujeme 
společenské a kulturní akce 
pořádané katolickým domem 
nebo i jinými subjekty. Na 
požádání děláme dárkové 
balíčky. Po určitou dobu jsme zkoušeli dealerskou činnost, ale od toto záměru jsme z důvodu 
finanční nezajímavosti již během roku odstoupili. Celková prodejní plocha činí 20 m2, včetně 
miniaturní kanceláře a příručního skladu. Je téměř nepochopitelné, že za těchto podmínek se 
podařilo hrubý obrat (tržby) dostat až na 1,75 mil. Kč. Přispívá k tomu zcela určitě příjemná 
obsluha a snaha vyhovět všem zákazníkům. Ledňáček je sice podnikatelským projektem, ale i 
tam se podílíme přímo na humanitární činnosti. V předvánoční době tradičně prodáváme 
vánoční hvězdy a celý výtěžek odevzdáváme sdružení Šance. 
 
Na druhé straně je také nutné vidět problémy. Díky pěti supermarketům v Zábřeze jsou ceny 
pod velkým tlakem a situace malých prodejců je potom velmi svízelná. Rok 2001 proto bude 
rokem, který prověří naše schopnosti.  
 

Prodejna levných oděvů je druhým takovým záměrem. Vznikla před pěti lety 
vedle charitního šatníku v podstatě na přání jeho klientů. V našem městě je ale 
v současné době obdobných prodejen na 15 tisíc obyvatel města již více než 
deset, což je velmi tvrdé konkurenční prostředí. Přes veškerou snahu se nedaří 
dosahovat očekávaného výsledku. Levné oděvy navíc nemají komerčně 
vhodnou polohu, proto se naše veškeré snahy zatím míjely s účinkem. Udělali 
jsme nutná opatření, ale i zde bude rok 2001 rokem zkoušky, a to „buď a 
nebo“.  

Ludmila Macáková – vedoucí prodejny  Ledňáček 
Lenka Štěpánková – vedoucí Levných oděvů 

 
Kontakt: 

Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, tel.: 0648/412 587 kl. 26 (Ledňáček) kl. 27 (Levné oděvy) 
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Tříkrálová sbírka 
 
V roce 2000 poprvé proběhla sbírka na sociální, 
charitativní a humanitární činnost v takovém 
rozsahu. Byla uskutečněna na přání olomouckého 
arcibiskupa Jana Graubnera a Charita Zábřeh byla 
pověřena její organizací ve svém děkanátu. K této 
akci bylo zpočátku mnoho nedůvěry a našlo se 
opravdu mnoho kritiků. I my jsme byli v roli 
„nevěřícího Tomáše“. Až zpětně, když jsme ji 
hodnotili, museli jsme uznat, že se jednalo o 
doslova charismatickou vizi otce arcibiskupa.  
 
Sbírka ale nepřinesla jen peníze, měla velký význam v mnoha jiných oblastech. Dala se 
dohromady velká spousta dobrovolníků, obnovila se stará a velmi pěkná tradice, lidé se 
v masivním měřítku zapojili do velké dobročinné akce a mysleli přitom na druhé v nouzi. A 
jako bonus navíc přinesla všem, kteří se na ní podíleli, spoustu nových přátelství a kontaktů. 
Pro nás v Charitě Zábřeh byl výsledek obrovským překvapením, ne-li doslova šokem, ze 
kterého jsme vydedukovali a je to pro nás určitým znamením, že jsme pro širokou veřejnost 
důvěryhodnou institucí. Což je pro nás zároveň velkým závazkem do budoucna.  
 
Co se s pomocí TS v roce 2000 dokázalo? Podíleli jsme se v rámci mezinárodní humanitární 
pomoci částkou 343 tis. Kč na takových projektech, jako například mise v Čečensku, na 
Balkáně atd. Na opravu prostor pro práci s mentálně postiženými jsme mohli věnovat celkem 
80 tis. Kč, za 106 tis. Kč jsme zakoupili osobní auto pro svoz klientů na Domovinku, 20 tisíc 
zásadním způsobem pomohlo udržet při životě Poradnu pro ženy a dívky v Zábřehu a částka 
120 tis. Kč významným způsobem pomohla v naší oblasti řešit situaci jednotlivců nebo rodin 
v opravdové sociální nouzi, kterou si sami nezavinili.  Domníváme se, že jsme prostředky z TS 
správně použili v souladu se záměrem, který byl předem vyhlášen a že jsme naše dárce 
nezklamali. Tříkrálová sbírka by se mohla stát v budoucnu významným zdrojem krytí právě 
humanitárních projektů. 
 

Jiří Karger – asistent pro TS 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kontakt: 
Žižkova 15, 789 01 Zábřeh, tel.: 0648/412 587 kl.21 

Tříkrálová sbírka 
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Společenský život v Charitě 
 

Charita Zábřeh se snaží být nejen vysoce profesionální, spolehlivou a důvěryhodnou firmou, 
ale navíc i živým společenstvím lidí, kteří mají společný cíl, často i zájmy a umí se podělit o 
své radosti i starosti. V době, kdy naše činnost vznikala a bylo zde zaměstnáno jen pár lidí a 
pomáhalo pár dobrovolníků, byla Charita jako malá rodina. Všichni se vzájemně dobře znali, 
protože všichni vlastně pracovali dohromady. 
 
V dnešní době, kdy máme již více než 60 zaměstnanců, se někdy objevuje pocit, že už to není 
jako dřív. O to víc se snažíme o 
vzájemné setkávání a poznávání na 
různých akcích a nejen sami mezi 
sebou, ale i se svými rodinami. 
Pořádáme každoročně prázdninové 
opékání buřtů, scházíme se pravidelně 
koncem roku na velkém setkání všech 
pracovníků, kde jsme shromážděni jak 
kolem oltáře, tak také u stolu s dobrým 
jídlem a skleničkou vína. Pokud je to 
možné, tak i pracovní porady a různá 
školení během roku děláme ve velmi 
přátelském duchu. Náš společenský 
život patří neodmyslitelně k jakési 
vnitřní kultuře a duchu Charity.  
 

Možná právě proto jsme po letech 
relativně dobrých unesli i ty doby 
těžké, které nás hodně potrápily, ale 
také zocelily. Pokud byla situace 
špatná, dokázali jsme se alespoň 
pobavit a dodat si odvahy a síly.  
Práce v charitních zařízeních je 
velmi náročná psychicky, ale i 
fyzicky. Není zdaleka dostatečně 
ohodnocená a mnoho zaměstnanců 
by na tom finančně bylo možná 
jinde mnohem lépe. Pevně ale věřím 

tomu, že vztahy na pracovišti 
a vzájemné sdílení dobrého i 
zlého nás drží pevně 
pohromadě. Díky všem za 
společenství.  
 

Václav Keprt - ředitel 
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Hospodaření Charity Zábřeh v roce 2000 
 

PŘÍJMY CELKEM 11 050 428 
  
Tržby celkem: 6 380 773 
  za ubytování (chata Olšanské hory) 9 992 
  za služby poskytnuté Chráněnou  dílnou Palonín 985 568 
  od zdravotních pojišťoven  2 835 848 
 za prodané zboží  2 041 541 
 za poskytnuté služby  klientům  - domácí péče 241 991 
   - Domovinka 83 135 
 ostatní 182 698 
  
Dotace celkem: 2 734 181 
  od MPSV 2 044 481 
 od Úřadu práce  689 700 
  
Ostatní příjmy celkem: 179 554 
  nájemné  40 000 
 ostatní  výnosy 138 041 
  úroky z účtů, vkladů .. 1 513 
  
Příspěvky  (dary) celkem: 1 755 920 
 od městských a obecních úřadů 870 517 
 od jednotlivců a firem 685 461 
 anonymní a přechodně neidentifikované 199 942 

H
ospodaření 

za ubytování

tržby - Chráněná 
dílna

za prodané zboží 

pečov. služba
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0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000



  
strana  20 

 

VÝDAJE CELKEM  10 290 297 
  
Provozní výdaje celkem: 5 163 822 
  spotřební  nákupy  - potraviny 19 338 
  - ostatní materiál 501 264 
    - zdravotnický materiál 107 456 
  spotřeba energie - elektřina 53 247 
  - plyn                 85 566 
  - voda +stočné 6 951 
  - ostatní 21 583 
 spotřeba pohonných hmot 356 271 
 nakoupené zboží (Ledňáček, Levné oděvy) 1 682 448 
 ostatní služby  - nemateriální povahy  108 709 
  - poplatky bank a spořitelen  11 058 
 opravy a udržování  - aut 157 322 
  - budov 311 272 
                                  - ostatní 50 319 
 cestovné (výdaje dle vyhlášky o cestovném) 140 011 
 reprezentace 20 304 
 nájemné 41 422 
 přepravné 11 152 
 pojištění - pracovníků (ne z mezd) 5 232 
  - aut 53 677 
  - budov a vybavení 12 875 
 stravné (jen příspěvek organizace) 190 202 
 služby spojů  - poštovné a ostatní úhrady 11 614 
                         - telefony včetně mobilních 165 200 
 náhradní vojenská služba (civilní) 80 592 
 poplatky  - kolky, cla, R+TV,dálniční..  588 
              - ostatní 6 798 
 pokuty a penále 63 475 
 ostatní provozní náklady 71 396 
 odpisy investičního majetku 816 480 
  
Osobní náklady celkem: 4 614 242 
  ostatní osobní náklady (dohody,smlouvy o dílo) 83 594 
 mzdové náklady (zákl. mzdy + odm.)  3 356 464 
 sociální a zdravotní pojištění 1 164 522 
 zákonné pojištění z mezd 9 662 
  
 Poskytnuté příspěvky celkem: 512 233 
  zúčtované mezi tuz. organizacemi - Charity  402 699 
   - jiné 56 306 
 jednotlivcům   - v tuzemsku 4 221 
   - v zahraničí 49 007 
  
  
Výdaje na investice v roce 2000: 149 000 
 HIM - dopravní prostředky 128 000 
  - stroje, přístroje (Chráněná dílna) 21 000 

 
 

Hospodářský výsledek               760 131,-Kč 
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Komentář k celkové finanční situaci  v roce 2000 
 

Příjmy: 
 
- platby od zdravotních pojišťoven – pokles oproti loňskému roku byl způsoben díky tlaku 

zdravotních pojišťoven na praktické lékaře, kteří indikovali péči v menší míře 
- dotace od MPSV a Úřadu práce – zde jsme zaznamenali přírůstek téměř o 1,5 milionu Kč, 

což je převážně důsledek zřízení nových pracovních míst, hlavně v CHD Palonín. 
- prodané zboží – jedná se o tržby z podnikatelské činnosti – Ledňáček a Levné oděvy. 
- asi na trojnásobek vzrostly tržby v CHD Palonín, kde se nám podařilo zajistit více 

lukrativních zakázek 
 
 
Výdaje: 
Přestože došlo k velkému rozšíření našich činností, podařilo se nám výdaje roku 2000 zvýšit 
jen velice málo - téměř udržet (příjmy vzrostly o 17% , výdaje pouze o 5,80%). 
 
- spotřeba energií - elektřina, voda a stočné, uhlí -  zde se nám podařilo snížit náklady oproti 

loňsku 
- opravy a údržba aut – důvodem nárůstu částky na opravy je stárnoucí autopark Charity 

Zábřeh – 3/4 vozidel bylo pořízených už jako ojetých. 
- opravy budov - zde došlo k většímu nárůstu  vlivem poměrně rozsáhlé opravy našeho 

centra Oáza. 
- vyšší náklady na pohonné hmoty jsou z velké části odrazem cen pohonných hmot 
- reprezentace - zůstává na úrovni roku 1999 tj. 0,19% z veškerých nákladů 
- nájemné – prodejna Ledňáček a střediska CHOPS  nám kleslo převážně díky daru města 

Mohelnice (středisko CHOPS Mohelnice) 
- přepravné - vyšší částka  je zde důsledkem většího množství  odvážených humanitárních 

zásilek do skladu v Otrokovicích. 
- pokuty a penále - počátkem roku ještě bohužel přetrvávaly potíže v platební neschopnosti 

z roku 1999 (závazky vůči Okresní správě sociálního zabezpečení v Šumperku) 
- mzdové náklady  - vzhledem k finanční situaci, do jaké jsme se dostali v roce 1999 a ke 

snaze z této situace se maximálně dostat nebylo možné velkou část roku poskytnout 
zaměstnancům 30% prémií, na které měli nárok a mohly se tak vyplácet jen základy mezd. 
Takže minimální nárůst, který zde je, je jen vlivem zvýšení počtu pracovníků převážně 
v CHD Palonín. 

- poskytnuté příspěvky - jedná se o částky ze sbírek, které byly zaslány buď přímo námi na 
místa jejich určení (humanitární a sociální pomoc) a nebo na Arcidiecézní Charitu 
Olomouc. 

 
Komentář k celkové finanční situaci. 
Rok 2000 byl pro nás ve znamení maximálního hledání úspor a  hledání 
nových možností k získání větších příjmů.  Podařilo se nám sehnat prostředky 
na stavbu výtahu v Chráněné dílně Palonín, ale vzhledem k pokročilé době 
(byl již konec roku)  se  nepodařilo stavbu výtahu zrealizovat. Proto 
neproinvestování této částky v roce 2000 zkreslilo hospodářský výsledek do 
plusových čísel. Se schválením Charitní rady bude použita na tento záměr 
v roce 2001. 

 
 
 
  

H
ospodaření 



  

Naši přispěvatelé a sponzoři 

 
Balcárková Ludmila 
Bezděk Josef 
Bílý Jaroslav 
Blanková Marie 
Bohatá Eugenie 
Bubeníková Dana 
Budínová Marie 
Čápová Vladimíra 
Čechová Emilie 
Čermáková Eva 
Diblíková Eva 
Doleželová Marie 
paní Doubravská 
Faj Petr 
Feitová Marie 

Soukromé osoby
 

Léharová Žofie 
Lexman Václav 
Maštera Jindřich 
Matýsová Ludmila 
Migdelisa Celina 
Migdelisa Rodriguez 
Mikolášek Jaroslav 
paní Motalová 
MUDr.Kubíček  
MuDr.Svačina Richard 
Můllerová Marie 
Němečková Hedvika 
Novotná A. 
Odstrčil František 
Opavská Růžena 
Opravil Jaroslav 

Př
is
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Bohdíkov  
Bohuslavice  
Brníčko  
Drozdov 
Hanušovice  
Hoštejn  
Jestřebí  
Klopina  
Kolšov 
Lesnice 
Leština 
Lukavice 

Girga Gustav 
Grauová Kristýna 
Hampl Pavel 
paní Hansmannová 
Heclová Marie 
Hlochová Anna 
Hohn František 
Hojgrová Milada 
paní Holoušová 
Holoušová Růžena 
Hošková Blažena 

Opravilová Drahomíra 
paní Pachá 
Pasternková Julie 
Pelikánová Hana 
Pospíšil Jaroslav 
Prokop Josef 
Prokopová Alžběta 
Přidalová Filomena 
Ryšavý Milan 
Rýznarová Anna 
Schmidtová Františka 
Schwarzová Ludmila 
Sittová Věra 
Skopalová Marie 
Smékalová Anna 
Sommer Lubomír 
Sommerová Ludmila 
paní Spáčilová 
Studený František 
Šenkyříková Alena 
Šínová Barbora 
Štorchová Marie 
Šustek Zdeněk 
Theimerová Božena 
Tomášek Petr 
Tomášková Jiřina 
Trunečka Alois 
paní Trunečková 
Urbášek Květoslav 
Venos Josef 
Volek Petr 
Vrána František 
Žálio Vilibald 

Hrochová Jiřina 
Ing.Hejzlar Radko 
Ing.Muller František 
Ing.Srovnal František 
Jašek Jan 
paní Kadlecová 
pan Karger 
Kargerová Amálie 
Klimek Karel 
Klimková Marcela 
Kobilka Karel 
Korger Ladislav 
Kouřil František 
Kraus Milan 
Krmelová E. 
Krňávková Miroslava 
Lazebníček Jiří 
Lazebníčková Anna 

Obce a města 

Maletín 
Mohelnice 
Nemile 
Písařov 
Postřelmov 
Postřelmůvek  
Rájec  
Rohle  
Stavenice  
Sudkov  
Štíty  
Vikýřovice  
Zábřeh 

A mnozí další neznámí dárci 
včetně těch, kteří si nepřáli být jmenováni. 

 
Bez Vás, kteří jste ochotni se rozdělit 

by naše činnost byla nemyslitelná. 
 

VŠEM VÁM VELKÝ DÍK !!! 
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III.ZŠ Zábřeh 
KDU ČSL  
BESTFOODS CZ a. s. 
ELKA Sommer L. 
Hartmann Rico  
Helios-K  
Farní charita Jevíčko 
Farnost Zvole 
Gymnázium Zábřeh 
Charitní domov pro 
matky s dětmi Zlín 
Kimberly Clark  
Meyra.s.r.o.  
MŠ Pohádka 
Občané obce Chromeč 
Poutníci z Lasalety 
Sulko,s.r.o  
Vápenka Vitošov  
Arcidiecézní charita 
Olomouc  
Zámečnictví Novotný 
Vitrail servis 
Studio 2001 
Charita Würsburg 
Ackermann-Gemeinde 

Firmy a organizace 
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Charita Zábřeh

ASISTENT

ÚKLID
CIVILNÍ SLUŽBA

HUMANITÁRNÍ POMOC a TECHNIK

ZDRAV. SESTRA
PEČOVATELKA

VEDOUCÍ DOMOVINKY

ZAMĚSTNANCI
CIVILNÍ SLUŽBA

VEDOUCÍ CHRÁNĚNÉ DÍLNY

ZDRAV. SESTRY
PEČOVATELKY

STANIČNÍ SESTRA ZÁBŘEH

ZDRAV. SESTRY
PEČOVATELKY

STANIČNÍ SESTRA ŠTÍTY

ZDRAV. SESTRY
PEČOVATELKY

STANIČNÍ SESTRA MOHELNICE

ZDRAV. SESTRY
PEČOVATELKY

STANIČNÍ SESTRA  POSTŘELMOV

STANIČNÍ SESTRA DUBICKO

SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU

VRCHNÍ SESTRA CHOPS

PRACOVNICE

VEDOUCÍ CENTRA OÁZA

PRACOVNICE

VEDOUCÍ LEVNÝCH ODĚVU a ŠATNÍKU

PRACOVNICE

VEDOUCÍ LEDŇÁČKU

ÚČETNÍ

ŘEDITEL

REVIZNÍ KOMISE

RADA CHARITY ZÁBŘEH O
rganizační struktura 
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Domovinka CHOPS Oáza Palonín

Vývoj dotací MPSV na mzdy v přepočtu na jeden pracovní úvazek a měsíc  (v Kč)  

Na závěr ještě pár grafů  



  

ZA PODPORU VYDÁNÍ TÉTO VÝROČNÍ ZPRÁVY JSME VDĚČNÍ FIRMÁM: 
 

Děkujeme Vám za 
trpělivost při čtení výroční 

zprávy až do konce. 

 
RADOST A POKOJ 

DO DALŠÍCH DNŮ PLNÝCH 
SLUNCE VÁM PŘEJE 

CHARITA ZÁBŘEH 

ve zprávě byly použity citáty z knih edice Myšlenky moudrých - nakladatelství Nové město 
 autory kreslených obrázků jsou klienti Centra Oáza a studenti SOŚ v Zábřehu 

fotografie jsou z archivu Charity Zábřeh 
 

© Charita Zábřeh 2001 

: dodávky, instalace a servis výpočetní a telekomunikační techniky 
: prodej GSM telefonů 
: provider pro bezdrátové připojení k síti internet v lokalitách 

Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Hanušovice, Štíty + přilehlé obce 
: tvorba internetových prezentací 
: elektronické zabezpečovací systémy  

 
Ing. Jan Rýznar, Olšany 149, 789 62 Olšany 
tel.: 0649/286400,  mobil:0602/705095 
email: rps@rps.cz       www.rps.cz 

Zpracujeme kompletní presentaci Vaší firmy od grafického 
návrhu až po konečné řešení (vlastní DTP studio, osvitová 
jednotka, plotterové pracoviště, ofsetová tiskárna). Např.: 
výroba tiskovin, polepy cedulí a automobilů, dodávka rekl. 
předmětů, orientačních systemů atd… 
______________________________________________ 
Agentura Trifox, s.r.o. 
Langrova 33,  787 01 Šumperk 
tel./fax: 0649/213570 
e-mail: trifox@trifox.cz   www.trifox.cz 


