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CHARITA  ZÁBŘEH

... pomáháme žít lepší životy ...
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CHARITA ZÁBŘEH Slovo na úvod

Vážení přátelé a příznivci charitního díla.
Vítám Vás při pročítání výroční zprávy Charity 
Zábřeh za rok 2007. Mapuje další etapu naší snahy 
sloužit v zábřežském děkanátu potřebným, lidem v 
rozličné nouzi. 
Každý rok je jiný, něčím jedinečný. Ten loňský nebyl 
výjimkou. V počátku roku 2007 vešel v platnost nový 
zákon o sociálních službách, který nejrazantněji v 
novodobé historii České republiky změnil okolnosti  
jejich fungování.
Pro nás to znamenalo adaptovat se na legislativní 
podmínky; jako jedni z prvních poskytovatelů v 
Olomouckém kraji jsme splnili potřebné a byli jsme 
zařazeni do registru sociálních služeb. Tolik 
očekávaný zákon však do systému přinesl i celou 

řadu nespravedlností a nedostatků – na příspěvek 

na péči nedosahují lidé s psychickým onemo-
cněním; přes proklamovanou podporu terénních 
služeb jsme během celého roku bojovali o udržení 
charitní pečovatelské služby, která byla ze strany 
státu dotačně podhodnocena. Situaci se nakonec 
podařilo zvládnout, aniž bychom museli péči 
omezovat nebo snížit její kvalitu, což považujeme za 
velký úspěch. Navržený systém dále postrádá 
kontrolní mechanismy využití vyplácených 
příspěvků na péči.
V roce 2007 jsme také drobně rozšiřovali naši 
činnost. Z důvodu změny typologie se ze střediska 
osobní asistence organizačně odloučila terénní 
odlehčovací služba. V polovině roku 2007 jsme 
speciálně přestavěli dodávkový automobil 
zakoupený zčásti z prostředků Tříkrálové sbírky. 
Slouží tak pro přepravu klientů na Domovinku a jako 
„taxi na zavolání“ pro handicapované.
Domovinka oslavila 10 let své existence; vzpomínali 

jsme na první pobyt nouzově ubytovaných seniorů z 
Leštiny a Hněvkova, které katastrofální povodeň v 
roce 1997 vyhnala z domovů.  Teprve necelé 2 roky 
fungující mohelnický stacionář Okýnko obdržel 
prestižní 2. místo Ceny kvality v sociální péči.
Během roku jsme pokračovali v rekonstrukci 
charitního domu sv. Barbory, zbudovali jsme zde 
zázemí pro nově zřízenou pozici ekonoma. Do finále 
se dostala práce na komunitním plánu sociálních 
služeb mikroregionu Zábřežsko, sebraná rozvojová 
opatření byla konzultována s veřejností. Právě 
kontaktní místo KPSS a Občanská poradna získaly 
koncem roku 2007 své nové a důstojnější zázemí v 
prostorách Farní 1.
Na straně neúspěchů je nutné zmínit odchod 
strategického partnera - firmy Eastern Sugar z 
českého trhu s cukrem. Palonínská chráněná dílna 
byla na této výhradní spolupráci podstatně závislá a 
v nových zakázkách se nepodařilo najít objemově 
rovnocennou náhradu. I přes finanční propad jsme 
nakonec dokázali udržet práci pro všechny tamní 
zaměstnance.
Finanční ztráta hospodářského roku 2007 byla 
způsobena jednak již popsanou složitou situací 
chráněné dílny a v druhé řadě také odpisem 
nedobytné pohledávky za Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou z roku 2006. Úhradová vyhláška tehdy 
přísně limitovala péči a my jsme nedostali 
proplaceno více než 240 tis. Kč, za které jsme ale 
odvedli předepsané zdravotní výkony.
Tolik jen pár okamžiků z uplynulého roku. Podrobněji 
se o zbytku dění dočtete na následujících stránkách. 

Bc. Jiří Karger

Děkujeme za Vaši přízeň i 
důvěru, s jakou se nám 
svěřujete do péče nebo 
p o m á h á t e  n a š í m  
prostřednictvím. Bez Vaší 
ochoty, rukou, peněz, času 
a v neposlední řadě i 
m o d l i t b y  b y  n a  
následujících stránkách 
nebylo o čem psát. 
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Kde se bere charita?
K základním projevům života církve již od 

nepaměti patří bohoslužba, hlásání evangelia a 
služba lásky (= diakonie, charita). Charitativní 
činnost církve čerpá z příkladu života Ježíše Krista 
a jeho vztahu k člověku; křesťané vždy v historii 
pomáhali svým trpícím bližním, především 
nejchudším a opuštěným. Snad nejjasnější návod, 
čím by měla charita být, lze nalézt v Novém zákoně 
u evangelisty Matouše:

„Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, 
měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem 
cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli 
jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, 
byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.“                                  

 (Mt 25, 35-36)

I dnes by křesťanství bez schopnosti pomáhat 
potřebným praktickým skutkem blíženecké lásky 
bylo poloviční, rozporné. Charita (diakonie) je 
něčím, co prakticky spojuje křesťany pocházející z 
různých církví a je tedy výzvou a úkolem pro 
každého praktikujícího křesťana, poctivě žijícího 
život z víry - snaha projevovat účinnou lásku k 
chudým, nemocným, postiženým a všemožně 
potřebným musí být i dnes nedílnou součástí jeho 
identity. Právě toto je totiž základním znakem 
věrohodnosti a příslušnosti ke Kristovu poselství. 
Vždyť Ježíš říká: „Cokoli jste udělali pro jednoho z 
mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali.“ 
(Mt 25,40) Jinde Bible praví: „Kdo nemiluje svého 
bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého 
nevidí.“ (1 Jan 4,20)

Část tohoto aktivního křesťanského postoje se 
děje v Charitě, kde se pomoc institucionalizuje, 
profesionalizuje, dostává konkrétní obsah i 
podobu, ve fázi realizace se propojuje s dalšími 
lidmi dobré vůle.  

Principy práce
Vlastní charitní práce je založena na 

respektování, ochraně a rozvíjení přirozených 
práv každého člověka. Toto pojetí vychází z 
křesťanského pojetí hodnoty každého člověka, 
jeho jedinečnosti, svobody a důstojnosti. Charita 
nedělá rozdíly mezi lidmi a snaží se reagovat na 
potřeby té které doby. Vedle starosti o tělo a 
nejbližší prostředí, vedle psychické pomoci 
potřebnému se snažíme neopomíjet ani jeho 
rozměr duchovní. Každého člověka se snažíme při 
své práci chápat jako člena nějaké rodiny a tuto 
pak v rámci naš ich aktivit podporovat, 
spolupracovat s ní. 

Při své práci se inspirujeme sociálním učením 
církve - skrze organizování pomoci (humanitární, 
sociální, sousedské) se snažíme o šíření ducha 
solidarity, snažíme se upozorňovat na lidi trpící 
nouzí,  nespravedlností  nebo sociálním 
vyloučením. Dále v naší práci ctíme princip 
subsidiarity, který nám pomáhá orientovat se v 
tom, v jakém pořadí a z jakých zdrojů by měla být 
pomoc z logiky věci zajištěna - kde je prostor pro 
pomoc jednotlivce, rodiny, místní komunity, obce či 
státu.

Prameny charity ...

P o s l á n í m  C h a r i t y  
Zábřeh je projevovat 
milosrdnou lásku skutky, a 
tak naplňovat křesťanské 
učení o lásce k člověku. 

Snažíme se vyhledávat 
potřebné, poskytovat 
pomoc lidem (bez rozdílu 
vyznání, rasy, politické 
příslušnosti) v nepříznivé 
ž i v o t n í  s i t u a c i  a  
p o d p o r o v a t  j e j i c h  
začlenění do běžného 
života. 

S v é  s l u ž b y  
poskytujeme především 
na území děkanátu Zábřeh 
a  p o m o c  p a k  p o d l e  
možností kdekoliv u nás i v 
zahraničí.
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CHARITA ZÁBŘEH Základní údaje

lAdresa: Charitní dům sv. Barbory, Žižkova 15, 
789 01 Zábřeh

lTelefon, fax.: 583 412 587
le-mail: zabreh@caritas.cz
lweb: www.zabreh.caritas.cz
lÚzemí působnosti: oblast děkanátu Zábřeh.
lStatutární zástupce:  Bc. Jiří Karger - ředitel
lBankovní spojení: účet veden u Komerční 

banky, exp. Zábřeh, číslo účtu 1048347-
841/0100.

lIČO: 42766796; od 1.6.2005 je organizace 
plátcem DPH a má pro tyto účely přiděleno DIČ: 
CZ 42766796.

lPrávní forma: Charita Zábřeh je nestátní 
neziskovou organizací - účelovým zařízením 
římskokatolické církve s vlastní právní 
subjektivitou. Je evidována u Ministerstva 
kultury ČR podle ustanovení § 16 zákona 
č.3/2002 Sb., o církvích a náboženských 
společnostech pod číslem 8/1-02-727/1996. U 
Krajského úřadu v Olomouci je zaregistrována 
jako nestátní zdravotnické zařízení.

lVznik: Charita byla zřízena olomouckým 
arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem.  Svou 
činnost vyvíjí již od 1.4.1992.

lStanovy: Úplné znění stanov je k dispozici na 
webu organizace.

lZačlenění: Charita Zábřeh je základní složkou 
A r c i d i e c é z n í  c h a r i t y  O l o m o u c  
(www.acho.caritas.cz), která tvoří součást 
o rgan izace Char i ta  Česká repub l ika   
(www.charita.cz) a Caritas Internationalis - 
mezinárodního společenství charit.  

lRada Charity: je poradním orgánem ředitele. V 
roce 2007 pracovala v tomto složení: 

Petr Haltmar (předseda RCH) 
MUDr. Anna Svobodová 
MUDr. Eliška Mikovcová 
Mgr. Marcela Klimková
Hana Lexmanová
Eva Fričarová
Jiří Lazebníček 
Mgr.et.Mgr  František John
Mgr. Anna Poislová

lRevizní komise: je kontrolním orgánem 
zřizovatele. V roce 2007 pracovala v tomto 
složení: 

Milena Kobzová
Ing. Jana Milková
Ing. Marcela Cahová 
Ludmila Schwarzová

lPastorace a duchovní rozměr: P. František 
Eliáš

lZaměstnanci: v roce 2007 pracovalo v 
organizaci celkem 100  zaměstnanců na 82,16 
průměrného přepočteného úvazku; zhruba 
třetinovou skupinu tvoří lidé se zdravotním 
postižením, které zaměstnáváme v rámci 
chráněných dílen a pracovišť.
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LEDEN
Tříkrálová sbírka

ÚNOR
2.2. ples Charity Zábřeh

BŘEZEN
19. – 23.3. Týden pro sociální služby

ČERVEN
Cena kvality v sociální péči pro denní 
stacionář Okýnko – nejlepší poskytovatel 
služeb pro osoby zdravotně postižené, 2. 
místo

Založení Individuální přepravní služby v 
rámci projektu osobní asitence

10 let výročí založení Denního 
stacionáře Domovinka

14. – 16.6. humanitární sbírka pro 
Diakonii Broumov

Setkání 
zaměstnanců 
Charity Zábřeh

„Kolednické 
dozvuky“ -setkání 
tříkrálových 
koledníků a 
vedoucích 
skupinek

ČERVENEC
Registrace 
sociálních služeb u 
Krajského úřadu Olomouckého kraje

ZÁŘÍ
14. – 15.9. „Reset“ víkendové setkání 
zaměstnanců na chatě v Olšanských 
horách

ŘÍJEN
4. – 6.10. humanitární sbírka pro Diakonii 
Broumov

LISTOPAD
8.11. prezentační podzimní výstava 
výrobků Denního stacionáře Okýnko

PROSINEC
Prezentace, prodej výrobků denního 
stacionáře Domovinka a Centra Oáza na 
vánočních trzích „Šumperský kapr“ 

Přehled akcí v roce 2007
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CHARITA ZÁBŘEH Charitní ošetřovatelská služba
 CHOS

charitní
ošetřovatelská

služba

Úvod 
Charitní ošetřovatelská  služba je jedním z prvních 
projektů Charity Zábřeh.  Její počátek je datován 
již k roku 1992. Území pro poskytování péče je 
rozděleno do několika spádových středisek – 
středisko Zábřeh, Postřelmov, Mohelnice, Štíty a 
Dubicko.

Posláním CHOS je zajišťovat pro nemocného 
komplexní zdravotní péči v rozsahu zdravotnické 
odbornosti 925 – sestra domácí péče – a umožnit 
mu léčbu v domácím prostředí.

Cílem ošetřovatelské 
služby je umožnit 
nemocnému žít i se 
svým postižením v 
domácím prostředí 
mezi svými blízkými, 
p o s k y t o v a t  m u  
vysoce odbornou i 
l i d s k y  c i t l i v o u  
ošetřovatelskou péči 
a zaučovat rodinné 
příslušníky v péči o 
nemocného.

Cílovou skupinu tvoří nemocní, jejichž zdravotní 
stav vyžaduje odbornou ošetřovatelskou péči, ale 
nevyžaduje  hospitalizaci. Služba není omezena 
věkem, ale je podmíněna indikací praktického 
lékaře.

Poskytované služby
- péče o ležící a inkontinentní nemocné,
- prevence a ošetřování proleženin, bércových 

vředů a pooperačních ran,
- odběry krve a ostatního biologického materiálu 

na vyšetření,
- podávání léků, injekcí a zavádění infuzí,
- zaučení nemocného či jeho rodiny v aplikaci 

inzulínu,
- pohybová výchova u nemocných s poruchou 

hybnosti,
- sledování tělesných funkcí nemocného - tlaku, 

pulzu, krevního cukru,
- oše t řován í  nemocných  se  s tom i í  a  

permanentním katétrem,
- hospicová péče - péče o umírající.

Typologie služby: ošetřovatelská služba
Adresa: Žižkova 15, Zábřeh
Telefon, mobil: 583 412 587 (kl. 31), 736 509 442
e-mail: chos@charitazabreh.cz 
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Marie Václavská

1

5
2 5
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Provozní doba
Ošetřovatelská služba je dostupná pro nemocné 7 
dní v týdnu, 24 h denně. Zdravotní sestra 
navštěvuje nemocného jednou nebo i vícekrát za 
den – dle předpisu lékaře.
Většinu úkonů sestry provádějí mezi 6:30 až 15:30 
hodinou.

Personální zajištění 
O pacienty pečuje 14 zdravotních sester, z toho 7 
sester na středisku v Zářeze, 3 v Mohelnici, 2 v 
Postřelmově, 1 ve Štítech a 1 v Dubicku. Všechny 
sestry jsou registrované u ministerstva 
zdravotnictví. Je tak garantována jejich odbornost  
a mohou pracovat samostatně, bez odborného 
dohledu.

Plány do budoucna
Budeme se snažit rozšířit vzdělání našich 
pracovnic - 3 sestry budou absolvovat kurz v oboru 
diabetologie, další pracovnice se chystají 
seznámit s péčí o pacienta v konceptu bazální 
stimulace.

Kontakty na spádová střediska a staniční sestry 
Zábřeh
Žižkova 15 Benková Radomíra  736 509 441
Mohelnice
Zámecká 11 Chroustová Jaroslava 736 509 453
Postřelmov
Tovární 501 Soklová Marie 736 509 457
Štíty
Štíty 57 Hýblová Marie 736 509 460

Statistika

vývoj ošetřovatelské služby
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CHARITA ZÁBŘEH Charitní pečovatelská služba

Úvod 
Charitní pečovatelská služba poskytuje své služby 
již od roku 1992. Jedná se o terénní službu, která je 
poskytována v domácnostech uživatelů. 
Pečovatelská služba a její náplň je daná zákonem 
o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a je 
upravena v § 40. 
 
Posláním Charitní pečovatelské služby je 
pomáhat lidem v přirozeném sociálním prostředí, 
kteří se ocitli v nepříznivé situaci a nejsou schopni 
si sami svými silami zajistit naplnění základních 
životních potřeb. Poskytováním služby 
podporujeme jejich začlenění do běžného života a 
pomáháme jim zvládnout úkony, které by dělali 
sami, kdyby jim v tom nebránila jejich snížená 
soběstačnost. Služby poskytujeme i tam, kde 
ostatní mechanismy sociální pomoci selhaly. 

Cílovou skupinu tvoří senioři a osoby s tělesným, 
mentálním, zrakovým, sluchovým, duševním a 
kombinovaným postižením, které mají sníženou 
soběs tačnos t  v  zák ladn ích  ž i vo tn í ch  
dovednostech. Cílovou skupinou pečovatelské 
služby jsou i rodiny s dětmi. Pečovatelská služba je 
rodinám s dětmi poskytována jen v případě, že 
rodiče nemohou zabezpečit péči o dítě pro vážné 
překážky např. nemoc, trvalé těžké zdravotní 

postižení rodičů, péče o tři a více dětí, které se 
narodily současně.  

Hlavním cílem CHPS je přispět ke zkvalitnění 
života uživatelů služeb a umožnit jim žít 
eventuelně dožít svůj život ve svém přirozeném 
prostředí.

Poskytované služby
Základní
- 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,
- zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím.
Fakultativní (doplňkové)
- pedikúra provedena pedikérkou pro imobilní a 

částečně imobilní uživatele,
- převoz uživatele mimo zařízení Charity Zábřeh, 

přeprava kompenzační pomůcky, ostatní 
převozy,

Typologie služby: pečovatelská služba
Adresa: Žižkova 15, Zábřeh
Telefon, mobil: 583 412 587 (kl. 35), 736 509 440
e-mail: chps@charitazabreh.cz 
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Lenka Koppová, DiS.
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- dovoz receptů, léků, plen a DIA průkazek,
- komplexní péče o dolní končetiny zaměřená na 

prevenci žilních onemocnění,
- dohled nad léčebným režimem,
- štípání a skládání dřeva, uhlí.

Provozní doba
Pečovatelská služba je poskytována sedm dní v 
týdnu, nejčastěji v době od 7:00 – 15:30 a od 
17:00 – 19:00.

Personální zajištění 
O uživatele Charitní pečovatelské služby pečuje 
vedoucí, sociální pracovnice, šest pečovatelek, 
administrativní pracovnice a odborná pedikérka.

Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních 
pomůcek
Součástí CHPS  je i půjčovna pomůcek, které 
mohou být uživatelům zapůjčeny krátkodobě či 
dlouhodobě. Zájemce má možnost vybrat si 
pomůcky dle typu svého postižení, a to např. 
sedačky do vany, toaletní židle, invalidní vozíky, 
polohovací postele atd.

Plány do budoucna
- rozšíření poskytování pečovatelské služby na 

Štítecku a Mohelnicku,
- zaměřit se na propagaci a lepší informovanost 

uživatelů o službě.

Kapacita+statistika
V roce 2008 byla pečovatelská služba poskytnuta 
419 uživatelům a 235 uživatelů mělo zapůjčenou 

kompenzační pomůcku. Velmi využívanou 
službou je pedikúra pro imobilní a částečně 
imobilní uživatele, kterou využilo 172 uživatelů což 
je o 45 uživatelů více než v roce 2006.
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CHARITA ZÁBŘEH Osobní asistence

Úvod
Služba osobní asistence je Charitou Zábřeh 
poskytována již od roku 2003. Při hodnocení 
služby za období 2003 – 2006 se ukázalo, že se na 
nás stále častěji obracejí rodiny, které potřebují 
pomoc při péči o své blízké s těžkým zdravotním 
postižením.  Velmi těžké je pro ně především 
období při náhlém zhoršení zdravotního stavu 
nebo v době, kdy jsou členové rodiny v 
zaměstnání. Z tohoto důvodu jsme pružně 
zareagovali a v roce 2006 jsme poskytli asistenci s 
prvky odlehčovací péče.  S platností od 1. 1. 2007 
je tato služba poskytována odděleně.

Poslání
Poskytováním služby osobní asistence 
chceme umožnit  l idem s těžkým 
zdravotním postižením začlenění do 
běžného života prostřednictvím osobního 
asistenta, který pomáhá uživateli služby 
zvládnout ty úkony, které by dělal sám, 
kdyby postižení neměl. Služba je 
poskytována v přirozeném sociálním 
prostředí uživatele na území děkanátu 
Zábřeh (jižní polovina okresu Šumperk)

Cíl
Cílem osobní asistence poskytované 

Střediskem osobní asistence Zábřeh je umožnit 
lidem s těžkým zdravotním postižením zachování 
plnohodnotného života, pomoci jim při začlenění 
do společnosti a umožnit jim co nejdéle setrvat ve 
svém př i rozeném pros t řed í ,  za j i š těn í  
soběs tačnos t i  nebo  podpo ra  rozvo je  
soběstačnosti a nezávislosti uživatele.
 
Cílová skupina
Poskytujeme službu osobní asistence dětem od 
sedmi let věku, dospělým lidem a seniorům, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chron ického onemocnění ,  zdravotn ího 
(mentálního, tělesného nebo kombinovaného) 
postižení a potřebují pomoc a podporu jiné osoby. 

Poskytované služby
Základní 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 
osobu,

- pomoc při osobní hygieně,
- pomoc při zajištění stravy,
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti ,
- zprostředkování kontaktu se společenským
 prostředím,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a při obstarávání osobních záležitostí.

Typologie služby: osobní asistence
Adresa: Žižkova 15, Zábřeh
Telefon, mobil: 583 412 587 (kl. 36), 736 509 439
e-mail: osobni.asistence@charitazabreh.cz 
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Helena Balcarkova
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Fakultativní (doplňkové)
- pomoc s péčí o vlasy (barvení, stříhání), 
- manikúra, líčení, 
- topení v kamnech, příprava otopu,
- doprava vozidlem provozovaným Charitou
Zábřeh,

Provozní doba
Po - Pá   7:00 - 15:30
Schůzky jsou realizovány po telefonické dohodě a  
uzpůsobeny potřebám  žadatele o službu nebo 
uživatele. 

Personální zajištění
Službu osobní asistence uživatelům zajišťuje 
vedoucí střediska, sociální pracovnice a 4 osobní 
asistentky.

Kapacita
V roce 2007 jsme poskytli službu celkem 13 
uživatelům v rozsahu 2183 hodin, po rozdělení 
projektu na osobní asistenci a odlehčovací službu 
bylo předpokládáno osm uživatelů služby.  V 
uvedeném období jsme zaznamenali zájem i o 
služby krátkodobého nebo jednorázového 
charakteru, což umožnilo uspokojit více zájemců.
S ohledem na zájem o služby v roce 2007 a 
demografický vývoj je pravděpodobné, že se 
poptávka po terénních službách v dalším období 
bude zvyšovat.

Plány do budoucna
Zvyšovat kvalitu poskytované služby a rozšířit 
propagaci služby.

Individuální přeprava

Služba je poskytována od 1. července 2007, je 
jedním z opatření pracovní skupiny pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením Komunitního 
plánování sociálních služeb  mikroregionu 
Zábřežsko. Služba obnáší individuální přepravu s 
možností osobní asistence všude tam, kam bude 
handicapovaný potřebovat (např. za prací, 
kulturou, sportem, lékaři, vzděláním, na úřady a 
instituce, k vlakovým spojům).

Cílem je reagovat na společenskou poptávku z 
cílové skupiny (hromadná doprava není zatím 
dostatečně bezbariérová), lépe integrovat 
handicapované do života společnosti, umožnit jim 
žít co nejvíce normálním životem a sdílet 
společenské zdroje, zprostředkovat jejich kontakt 
se společností.

Cílová skupina
Služba je určena pouze lidem s těžkým tělesným 
postižením, kde tuto přepravu nemůže zajistit 
rodina – např. osobou na invalidním vozíku či s 
jinak podstatně sníženou schopností pohybu, kteří 
jsou držitelé průkazky mimořádných výhod ZTP, 
ZTP/P. Žadatel musí mít bydliště na území 
děkanátu Zábřeh.

Vzhledem k tomu, že přeprava handicapovaných 
není považována za sociální službu (není základní 
činností asistenční služby) musí příjmy pokrýt 
náklady na její zajištění. Úhrada za asistenční 
službu se řídí platným ceníkem Charity Zábřeh.
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CHARITA ZÁBŘEH Středisko odlehčovacích služby

Úvod 
Středisko odlehčovacích služeb vzniklo 1.1.2007 
vyčleněním ze Střediska osobní asistence, na 
základě podmínek dotačního řízení MPSV, 
zákona o sociálních službách a příslušné 
prováděcí vyhlášky, která dále upravuje typologii a 
jednotlivé základní činnosti služeb. 

Posláním Střediska odlehčovacích služeb Zábřeh 
je zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak 
nezbytný čas k odpočinku a regeneraci, popřípadě 
jí umožnit chodit do zaměstnání nebo si vyřídit 
potřebné osobní záležitosti, zkvalitnit život 
rodinám pečujících osob a umožnit lidem s těžkým 
postižením setrvat co nejdéle ve svém rodinném 
prostředí. Služba je poskytována v přirozeném 
sociálním prostředí uživatele na území děkanátu 
Zábřeh (jižní polovina okresu Šumperk).

Cílem odlehčovací služby je zajistit rodinám 
nezbytný čas k odpočinku a regeneraci, posílení 
soudržnosti rodin a předcházení izolace pečující 
osoby poskytováním odlehčovací služby, zmírnění 
dopadů zdravotního postižení uživatele, 
umožnění co nejdéle setrvat ve svém přirozeném 
prostředí a zajištění soběstačnosti nebo podpora 
rozvoje soběstačnosti uživatele.

Cílová skupina
Poskytujeme službu osobní asistence dětem od 
sedmi let věku, dospělým lidem a seniorům, kteří 
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 
chron ického onemocnění ,  zdravotn ího 
(mentálního, tělesného nebo kombinovaného) 
postižení a potřebují pomoc a podporu jiné osoby. 

Poskytované služby
Základní
- 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,
- poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu
 služby,
- zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím,

- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí,

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 
Fakultativní (doplňkové)
- pomoc při zajištění chodu domácnosti,
- topení v kamnech a příprava otopu,

Typologie služby: odlehčovací služby
Adresa: Žižkova 15, Zábřeh
Telefon, mobil: 583 412 587 (kl. 36), 736 509 439
e-mail: odlehcovaci.sluzba@charitazabreh.cz 
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Helena Balcarkova
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- pomoc s péčí o vlasy (barvení, stříhání), 
- manikúra, líčení, 
- donáška léků, nákupy, běžné pochůzky.

Provozní doba
Po - Pá    7:00 - 15:30
Schůzky jsou realizovány po telefonické dohodě a  
uzpůsobeny potřebám  žadatele o službu nebo 
uživatele. 

Personální zajištění
Na středisku odlehčovacích služeb pracuje 
vedoucí střediska, sociální pracovnice a 5 
pracovnic odlehčovacích služeb, které poskytují 
přímou péči u uživatelů.

Kapacita + statistika
V roce 2007 jsme poskytli službu celkem 17 
uživatelům v rozsahu 3754 hodin, po rozdělení 
projektu na osobní asistenci a odlehčovací službu 
bylo předpokládáno 11 uživatelů služby. Prakticky 
jsme si ověřili zájem o odlehčovací služby v 
regionu a účelnost rozdělení projektu na osobní 
asistenci. V uvedeném období jsme zaznamenali 
zájem i o služby krátkodobého nebo jedno-
rázového charakteru, což umožnilo uspokojit více 
zájemců. 

Plány do budoucna
Chceme rozšířit propagaci služby, propracovat 
vzdělávání pracovníků s ohledem na jednotlivá 
specifika poskytované služby a samozřejmě také 
zvyšování kvality poskytované služby. 

Vážený pane řediteli,

chci touto cestou 
poděkovat pracovnicím 
osobní asistence a 
odlehčovacích služeb, 
které se v případě 
potřeby a s láskou 
ochotně a pečlivě 
postaraly o moji úplně 
bezmocnou maminku.
Nyní mi maminka zemřela. Byla 

jsem s jejich prací a jednáním velice 
spokojena a chci jim vyjádřit svůj 
veliký dík...
S úctou a díky
            K. L.
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CHARITA ZÁBŘEH Domovinka

Úvod 
Denní stacionář Domovinka provozuje Charita 
Zábřeh již 11 let ve spolupráci s Městem Zábřeh, 
jenž je vlastníkem objektu.

Poslání
Denní stacionář Domovinka 
p r o v o z o v a n ý  C h a r i t o u  
Zábřeh, poskytuje podporu, 
dopomoc a péči seniorům a 
zdravotně znevýhodněným 
spoluobčanům, pokud se 
ocitli v nepříznivé sociální 
situaci, kterou nejsou schopni 
ř eš i t  v l as tn ím i  s i l am i .  
D o m o v i n k a  d o p o m á h á  
klientům aktivně prožívat čas, 
který stráví ve společnosti 
svých vrstevníků bez pocitu 
zbytečnosti a rovněž dodává 
jejich dnům určitý řád a náplň.

Cíl
Zvýšení či zachování určité 
kvality života, dopomoc k 
aktivně prožívanému stáří a 
zamezen í  spo lečenské  
izolace.

Cílovou skupinou jsou senioři a zdravotně 
znevýhodněných spoluobčané, kteří pro svůj věk, 
osamělost, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, 
zdravotní postižení nebo z jiných závažných 
důvodů nejsou fakticky schopni zabezpečit a 
uspokojit své životní potřeby svépomocí. Tyto 
potřeby nemůže po většinu dne zajistit ani rodina či 
jiná blízká osoba (zaměstnání, péče o děti, atd.). 

Poskytované služby
Základní
- pomoc při prostorové orientaci,
- pomoc při použití WC,
- pomoc při přesunu na vozík,
- zajištění celodenní stravy,
- aktivizační činnost,
- pomoc při úkonech osobní hygieny.

Fakultativní (doplňkové)
- doprava služebním vozidlem,
- zajištění snídaně, svačiny,
- rehabilitační cvičení, masáže,
- péče o chodidla a ruce,
- praní a žehlení prádla,
- využití služebního telefonu.

Typologie služby: denní stacionář
Adresa: Leštinská 16, Zábřeh
Telefon, mobil: 583 414 622, 736 509 438
e-mail: domovinka@charitazabreh.cz 
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Olga Dvořáková  

(od 1.6.2008 Bc. Daniela Smyčková)
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Provozní doba
Po – Pá     6:00 – 16:00

Personální zajištění
Na Domovince je pracovní tým ve složení vedoucí 
– sociální pracovnice, dvě animátorky, pracovnice 
komplexní péče a pečovatelka.

Plány do budoucna
- úprava zahrady k letnímu posezení,
- přestavba půdních prostor,
- navázání spolupráce s ostatními subjekty
  poskytující péči seniorům.

Kapacita
Denní kapacita zařízení je 10 osob denně.
 

Aktivity
Denní stacionář Domovinka svým klientům nabízí 
různé terapie a aktivizační programy, např.
- aktivity s prvky muzikoterapie, ergoterapie,
  arteterapie,
- individuální procvičování paměti,
- pohybová a rehabilitační cvičení, fyzioterapie,
- vycházky a výlety do okolí,
- návštěvy výstav, bohoslužeb,…,
- pořádání přednášek a cestopisných prezentací,
- nabídky duchovních činností včetně návštěvy
  kněze.

Počet uživatelů služeb za rok 2007  27 

Využití kapacity  83% 

Průměrný věk uživatelů  71 
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CHARITA ZÁBŘEH Okýnko

Úvod
Denní stacionář Okýnko působí v Mohelnici od 
srpna 2005. Jeho vznik doprovázela poptávka po 
sociální službě pro dospělé osoby s mentálním 
nebo kombinovaným postižením, kteří nemohou 
najít uplatnění na trhu práce.
 

Poslání
Denní stacionář Okýnko v Mohelnici, zřízený 
Charitou Zábřeh, poskytuje sociální, výchovně- 
vzdělávací a integrační služby dospělým lidem s 
mentálním a kombinovaným postižením a snaží se 
jim pomoci prožít svůj život s rodinou a přáteli v 
prostředí, ve kterém se cítí dobře.

Cílovou skupinu tvoří lidé s mentálním nebo 
kombi-novaným postižením, starší 18-ti let.

Cílem denního stacionáře Okýnko je rozvíjet nové 
a udržet osvojené rozumové schopnosti, 
motorické, komunikační a sociální dovednosti 
klientů a trvale rozvíjet jejich osobnost. Našim 
cílem je také pomáhat rodinám, které se o svého 
člena s postižením starají.

Poskytované služby
Základní
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o   
  vlastní osobu,

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
  podmínek pro osobní hygienu,
- poskytnutí stravy,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským 
  prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
  zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Fakultativní (doplňkové)
- svoz do zařízení,
- masáže,
- hipoterapie a canisterapie,
- logopedická cvičení.

Typologie služby: denní stacionář
Adresa: Zámecká 11, Mohelnice
Telefon, mobil: 736 509 466, 736 509 454
e-mail: okynko@charitazabreh.cz 
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Jiří Doležal, DiS.
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Projekt „Edukační aktivity pro zdravotně
a mentálně postižené“

TENTO PROJEKT BYL V OBDOBÍ
LEDEN 2007 - KVĚTEN 2008

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
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Provozní doba
Po - Pá     7:00 - 15:30

Personální zajištění
O uživatele denního stacionáře Okýnko se starají 
vedoucí - sociální pracovník, dva animátoři a dvě 
osobní asistentky.

Aktivity
- nácvik sebeobsluhy a sociální učení: individuální i 
skupinové činnosti zaměřené na posílení 
samostatnosti v sebeobslužných úkonech, nácvik 
chování v různých sociálních situacích, 

- rozvoj rozumových schopností: udržování a 
rozvoj vědomostí a dovedností v kognitivní oblasti 
(především trivium),

- arteterapie a ergoterapie: keramika, košíkářství, 
tkaní, práce s papírem, dřevem nebo textilem aj.,

- muzikoterapie a dramaterapie: využívá 
prostředků hudebního nebo dramatického umění 
k pozitivnímu působení na psychiku člověka, 

- hipoterapie a canisterapie: terapeutické aktivity s 
asistencí koně, resp. psa,

- výlety a návštěvy společenských akcí (př. plesy, 
výstavy, exkurze, sportovní soutěže aj.) .

Plány do budoucna
- postupně navyšovat kapacitu stacionáře Okýnko
- pozměnit a rozšířit koncepci individuálních plánů 

s větším důrazem na schopnosti uživatelů služeb
- pajišťovat kvalitní medializaci Stacionáře Okýnko
- nadále zajistit a využívat možnost kvalitní 

supervize

Kapacita + statistika
Stacionář Okýnko v roce 2007 využívalo 10 
uživatelů, čímž byla naplněna denní kapacita 
zařízení. V roce 2008 již může stacionář 
poskytovat služby až 20-ti uživatelům služeb 
denně.

V roce 2007 proběhnul druhý ročník 
prestižní soutěže o Cenu kvality v 
sociální péči, která je pořádána v rámci 
Národní politiky podpory jakosti pod 
záštitou Rady ČR pro jakost, časopisu 
Sociální péče a Ministerstva práce a 
sociálních věcí. Denní stacionář Okýnko 
se v kategorii „Nejlepší poskytovatel 
služeb pro osoby zdravotně postižené“, 
umístil na skvělém 2. místě. 
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CHARITA ZÁBŘEH Centrum Oáza

Úvod 
Centrum Oáza je centrum denních služeb pro 
osoby s mentálním postižením a psychickým 
onemocněním, které bylo zřízeno Charitou Zábřeh 
v roce 1995 a sídlí v Charitním domě sv. Barbory v 
historickém centru města. 

Posláním Centra Oáza je nabídnout osobám s 
mentálním postižením a psychicky nemocným 
možnost integrace do společnosti, smysluplně a 
užitečně jim vyplnit volný čas a tím co nejvíce 
zabránit jejich izolaci v domácím prostředí. Dále 
pak pomoci rodinám, které se o uživatele našich 
služeb starají.

Cíl
Oáza si klade za cíl zvýšit kvalitu života svých 
uživatelů. Poskytované služby zprostředkují 
klientům informace, aktivizují pohybové a 
intelektové schopnosti, umožní zvládnutí 
základních úkonů vlastní sebeobsluhy a nabídnou 
klientům poznání, že jsou platnými členy 
společnosti.

Cílová skupina
Osoby starší 18 ti let s mentálním postižením nebo 
psychickým onemocněním.

Poskytované služby  
Základní
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

(výtvarné, dramatické, hudební, pracovní 
terapie, PC),

- poskytnutí stravy (svačina, oběd),
- pomoc při osobní hygieně,
- výlety, kulturní, společenské a sportovní akce,
- nácvik sociálních dovedností,
- sociální poradenství, pomoc při jednání na
  úřadech.

Fakultativní (doplňkové)
- doprava do i ze zařízení
- masáže
- rehabilitační cvičení

Provozní doba
Po – Pá    7:00 - 15:00

Personální
zajištění
V Centru Oáza pracuje 
v e d o u c í ,  s o c i á l n í  
p r a c o v n í k ,  d v ě  
a n i m á t o r k y  a  
pečovatelka.

Typologie služby: centrum denních služeb
Adresa: Žižkova 15, Zábřeh
Telefon, mobil: 583 412 587 (kl.28), 736 509 464
e-mail: centrum.oaza@charitazabreh.cz
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Veronika Floriánová
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Plány do budoucna
- zavádění nových a efektivnějších metod 

individuální práce s uživateli,
- aktivnější podpora společenských vazeb mezi 

uživateli a společností, 
- zvýšení profesionality pracovníků 

prostřednictvím vzdělávacích kurzů a seminářů,
- organizace pravidelných prodejních výstav 

výrobků.

Kapacita
Služeb Centra Oáza využilo celkem 22 uživatelů, 
denní kapacita je stanovena pro 12 klientů. V roce 
2007 byla využitelnost Centra 69,85%.

Aktivity
Obsah posky-
t o v a n ý c h  
služeb vychází 
z individuálního 
plánu uživatelů, 
k t e r ý  
r e s p e k t u j e  
jejich přání a 
t u ž b y,  a  j e  
real izován v 
rámci skupi-

nových nebo individuálních aktivit. Uživatelé si 
mohou vybrat svého klíčového pracovníka, který s 
nimi následně individuálně pracuje.    
Uživatelé Centra se v roce 2007 mimo jiné účastnili 
mnoha společenských akcí. Navštívili ples Svazu 
tělesně postižených, ples Charity v Zábřehu a 
zavítali do řady galerií a muzeí. Pravidelně se jako 
hosté zúčastňují přehlídky divadelních souborů 
Zábřežská opona. Bohatou paletu činností 
doplňují rovněž nejrůznější sportovní aktivity. 
Uživatelé Oázy se pravidelně představují 
veřejnosti v rámci akce Člověk člověku. Centrum 
také prezentovalo svoji činnost na zábřežském 
jarmarku a při vánočních trzích Šumperský kapr.
Oáza je rovněž otevřena pro studenty vysokých a 
vyšších odborných škol, kteří v ní mohou 
vykonávat svou odbornou praxi. Studenti Střední 
odborné školy sociální péče pak v Oáze mimo 
pravidelných praxí skládají také praktickou část 
maturitní zkoušky.
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CHARITA ZÁBŘEH Občanská poradna

Úvod 
Občanská poradna vznikla v roce 2002 za účelem 
rozšíření služeb Charity Zábřeh.  Poradenství od 
svého vzniku prošlo určitým vývojem a přizpůsobilo 
se požadavkům terénu. Rozšířili jsme nabídku 
služby na více oblastí. Základní ideou dnešního 
projektu je poskytnout lidem v nouzi pomoc a 
podporu při řešení krizových situací. 

Poslání
Občanská poradna v Zábřeze, zřízená 
Charitou Zábřeh, poskytuje lidem 
informace o jejich právech, povinnostech 
či oprávněných zájmech. Je zde pro 
občany, kteří se dostali do nepříznivé 
životní situace a klade si za cíl jim tuto 
situaci pomoci řešit poskytováním 
bezplatných, nestranných, nezávislých a 
diskrétních rad, informací a případné další 
pomoci.
 
Cílem sociálních služeb je umožnit lidem 
v nepříznivé sociální situaci využívat 
místní instituce, které poskytují služby 
veřejnosti, i přirozené vztahové sítě, 
zůstat součástí přirozeného místního 
společenství, žít běžným způsobem. 
Poskytované sociální služby zachovávají 

a rozvíjejí důstojný život těch, kteří je využívají, jsou 
bezpečné a odborné.

Cílové skupiny 
- senioři, kteří se dostali do těžké sociální situace a 

potřebují sociální, právní poradenství, materiální 
pomocí, 

- osoby se zdravotním postižením, které potřebují 
sociální, právní poradenství a materiální pomoc ve 
formě oblečení, nebo nábytku,

- osoby v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují 
sociální a právní poradenství, materiální pomoc 
formou nábytku, oblečení, nákupu základních 
potravin,

- osoby v krizi,
- bezdomovci, kteří chodí do OP nejčastěji pro ob-

lečení a nákup základních potravin,
- nezaměstnaní, kteří potřebují sociální, právní po-

radenství, pomoc hledat vhodné pracovní 
uplatnění, eventuelně oblečení, základní 
potraviny.

Poskytované služby
- zprostředkování kontaktu se společenským pro-

středím; zprostředkování navazujících služeb,
- poskytnutí poradenství v oblasti sociálně právní, 

pracovní, vztahové, bytové a v problematice 
dluhové,

Typologie služby: odborné sociální poradenství
Adresa: Farní 1, Zábřeh; Zámecká 11, Mohelnice
Telefon, mobil: 583 412 589, 736 509 435
e-mail: poradna@charitazabreh.cz
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Bc. Monika Hanušová

1

5
2 5

§

§OP
občanská poradna



25

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

- pomoc při uplatňování práv, pomoc při vyřizování 
běžných záležitostí, 

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s 
přirozeným sociálním prostředím.

Provozní doba
V Zábřeze
Po   8:00-11:15
Út  13:00-16:00
St    8:00-16:00
Čt  13:00-16:00

Aktivity
- Poskytujeme oblečením ze sociálního šatníku, 

který je umístěn ve stejné budově jako Občanská 
poradna. Služba je bezplatná a stejně jako u 
ostatních služeb, které poskytujeme, ji předchází 
pečlivé a podrobné sociální šetření.

- Z humanitárního skladu dokážeme pomoci lidem, 
kteří z důvodu nedostatku financí či krizové 
situace v jejich životě (např. požáru domu, 
povodně apod.) potřebují nábytek či jiné 
vybavení bytu. Poskytujeme ho za symbolickou 
cenu, popř. když sociální pracovnice posoudí, že 
uživatel je v takové situaci, že není schopen 
uhradit i tuto symbolickou cenu, je mu služba 
poskytnuta zdarma. 

- Pro návaznost a komplexnost našich služeb je 
zřízená nouzová nocležna, která umožňuje 
přespání na nezbytně nutnou dobu pro osoby, 
které se ocitly v takové tíživé situaci, že nemají 
možnost přenocovat jinde. Je umístěna v hlavní 
budově Charity. Nocleh je poskytován za 
symbolickou cenu 20,- Kč. S tímto pobytem se k 

ubytovanému vztahují i určitá práva a 
povinnosti, se kterými je uživatel 
podrobně seznámen již první den 
pobytu a jejichž dodržení je nezbytnou 
součástí pro poskytnutí služby.

- Poskytujeme bezúročné půjčky nebo 
nevratný příspěvek z Fondu akutní 
pomoci Tříkrálové sbírky. Tato forma 
pomoci je výjimečná a je poskytována 
v  n e j z á v a ž n ě j š í c h  a  j i n a k  
neřešitelných případech.

- Prostřednictvím Občanské poradny 
rovněž probíhá komunikace s odsouzenými ve 
věznici Mírov. Jednou měsíčně za nimi dojíždí 
dobrovolný pracovník Charity Zábřeh a jeho 
úkolem je připravovat odsouzené na dobu, kdy 
budou propuštěni a setkají se přímou realitou 
normálního života. V mnoha případech 
nezvládnou nově nabytou svobodu a vrací se 
zpět za mříže. Recidiva je u odsouzených veliká. 
Před Vánocemi a Velikonocemi Charita pořádá 
pro vězně besídku, která byla v roce 2007 
zpestřena hudebním vystoupením zábřežské 
scholy Picola.

Plány do budoucna
- rozšířit propagaci služby,
- zavést přednáškovou činnost na školách,
- rozšířit služby v dluhovém poradenství.

Statistika
V roce 2007 využilo služeb Občanské poradny 131 
klientů, kontaktů bylo 313 a intervencí (více než 30 
minut) 185. 

V Mohelnici
Po   12:30-15:30
Čt      8:00-12:00
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CHARITA ZÁBŘEH Chráněné dílny a pracoviště

Úvod 
Sociálně aktivizační služby pro osoby s postižením 
vznikly v roce 1998 na základě potřebnosti 
pracovního uplatnění pro lidi se zdravotním 
postižením. Chráněná dílna nenabízí svým 
zaměstnancům jen pracovní uplatnění, nedílnou 
součástí jejího poslání je i sociální rozměr. 
Výhodou spolupráce s našimi provozy je možnost 
uplatnit si náhradní plnění povinnosti zaměstnávat 
lidi se zdravotním postižením v rámci zadané 
výroby nebo odebraných výrobků.

Posláním je zprostředkovat dlouhodobě 
nezaměstnaným osobám se zdravotním 
postižením v produktivním věku, v chráněných 
dílnách a chráněných pracovištích na Mohelnicku 
a Zábřežsku, možnost kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutickou činnost formou 
zaměstnání a sociální poradenství při uplatňování 
práv v běžném životě. Toto pak vede k dosažení 
sebeuplatnění a přináší životní perspektivu, což 
kvalitu jejich života zvyšuje.

Cílem sociálně aktivizačních služeb je udržet, 
případně obnovit pracovní návyky, komunikační 
dovednosti a sociální schopnosti uživatelů s 
důrazem na dosažení maximální samostatnosti.

Cílovou skupinu tvoří osoby se zdravotním, 
kombinovaným,   a 
postižením. 

Poskytované služby
Základní
- zprostředkování kontaktu se spol.  prostředím,
- socioterapeutické činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarání osobních záležitostí,
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Fakultativní (doplňkové)
- nabídka volnočasových aktivit.

Aktivity
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány ve 
čtyřech zařízeních. Těmi jsou:
- Chráněná dílna Palonín, 
- Chráněná dílna Zábřeh,
- Chráněné pracoviště veřejných toalet Valová,
  Zábřeh,
- Chráněné pracoviště veřejných toalet ČD Zábřeh

Plány do budoucna
- vytvoření internetového obchodu s výrobky CHD,
- katalog výrobků,
- rozšíření nabídky volnočasových aktivit
  uživatelům.

tělesným smyslovým 

Typologie služby: sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením

Adresa: Žižkova 15, Zábřeh;
Telefon, mobil: 583 412 589, 736 509 431
e-mail: zabreh@caritas.cz
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Jana Hermanová

§  

chráněná      pracoviště
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Charakteristika práce
- kompletace hygienicky baleného cukru,
- balení cukru TKS a individuelních zakázek,
- kompletace sáčků FEDOG, 
- kompletace kompostových sáčků,
- výroba těsnících vložek do elektromotorů,
- ruční zdobení svící plátovým voskem.

Plány do budoucna
Zavedení zakázek, u kterých je možné zajistit 
návaznost a stálost, tím nedojde k přetěžování 
zaměstnanců a bude zajištěna produktivita i kvalita 
práce. Nedílnou součástí dobré budoucnosti dílny 
je i spokojenost zaměstnanců.

Kapacita
V Chráněné dílně Palonín v roce 2007 pracovalo 
celkem 25 lidí.

Statistika
V CHD Palonín bylo vyrobeno: 
- 2 214 000 ks fixačních vložek
Zkompletováno:
- 2 430 000 sáčků FEDOG
-   834 000 kompostových sáčků
-   103 000 ovocných košíků
-     52 000 ks ovocných sáčků MIX
-     13 600 ks ovocných čertů
Zabaleno: 
- 14 tun cukru na Tříkrálovou sbírku 
Nazdobeno:
- 1 919 svící a paškálů

Kontaktní údaje
adresa: Palonín 78, 789 83 Loštice
telefon, mobil: 583  445  901, 736 509  437
e-mail: chd.palonin@charitazabreh.cz
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Jitka Poláchová

P o č á t k y  
C h r á n ě n é  
dílny spadají 
již do roku 
1 9 9 8 .  P o  
jednáních s 
Ú ř a d e m  
p r á c e  v  
Š u m p e r k u  
b y l a  
koupena za 
ú č e l e m  

jejího zřízení budova bývalé školy v obci Palonín.  
Do rekonstrukce se investovalo přes jeden milion 
korun (mimo zařízení a vybavení). Dne 15. března 
1999 byli v Paloníně zaměstnáni první 
zaměstnanci. V loňském roce byla nově zavedena 
kompletace hygienicky baleného cukru pro 
cukrovar Vrbátky. Také byla rozšířena spolupráce s 
firmou HOPI POPI o zakázky kompletace 
sušeného ovoce. Vlastními silami si zaměstnanci 
vybudovali v prostorách starého sklepa dílnu 
vhodnou k provádění údržbářských prací 
potřebných pro provoz i budovu naší dílny.

Provozní doba
Po - Pá   6:00 – 14:30 hod 

Chráněná dílna Palonín 
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Kontaktní údaje
adresa: Masarykovo nám. 7, Zábřeh
telefon, mobil: 583 418 297, 736 509 436
e-mail: chd.zabreh@caritas.cz 
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Marie Kozáková       

Dílna byla založena na konci roku 2002. Od této 
doby se zde šijí oděvy v běžných i atypických 
velikostech, pro firmy i soukromé osoby.  Další 
službou, které dílna nabízí, jsou opravy oděvů 
(výměny zipů, úpravy rozměrů oděvů atd.).
Cílem dílny je uspokojit individuální požadavky 
svých zákazníků, proto se soustředí především na 
zakázky individuální, menší a střední objemy 
zakázek.
Mezi naše zákazníky patří Charity z celé České 
republiky, dále také firmy Ekozis, Pekárna Leština 
a Stolařství Gerbrich. Pro tyto zákazníky se 
zhotovují pracovní oděvy. Další odběratelé jsou již 

tradičně kněžský seminář v Olomouci, místní školy 
i zájmové skupiny. 
Úplnou nabídku služeb je možné najít na 
internetových stránkách Charity.

Plány do budoucna
- další obměna strojového vybavení,
- získávání nových zakázek.

Příjem individuálních zakázek 
Středa  8:00 – 12:00 hod., případně dle dohody. 

Provozní doba
Po - Pá  6:15 – 14:45 hod. 

Kapacita + statistika
Roční kapacita chráněné dílny je cca 44 300 hod. 
poskytovaných služeb. Dílna zaměstnává 5 osob 
se zdravotním postižením.

Šicí dílnu dlouhodobě 
sponzorsky podporuje 
Vápenka Vitošov, z jejichž 
darů dochází k výměně 
strojového vybavení dílny. 

 Děkujeme. 

Chráněná dílna Zábřeh
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Veřejné toalety 

Vznik v roce 2003 jako chráněné pracoviště 
provozované Charitou Zábřeh v prostorách na 
autobusovém nádraží Valová, jejichž vlastníkem je 
Město Zábřeh. Od samotného počátku byl 
nainstalován počítač pro poskytování informací o 
odjezdech spojů. Pracovnice navštěvovaly kurz 
základů práce na PC. V loňském roce z důvodu 
větší bezpečnosti byla kancelář vybavena 
světelným zařízením a pro lepší komunikaci s 
návštěvníkem jsme dveře od kanceláře nechali 
prosklít a namontovat obslužný pult (slouží jako 
prodejní okýnko). 

Provozní doba
Po - Pá 7:00 – 18:00 hod 
So 7:00 – 12:00 hod
Ve svátky dle požadavku Města Zábřeh.

Charakteristika práce
- udržování čistoty a bezproblémový chod toalet,
- vybírání hotovosti a výdej lístků,
- vyhledávání autobusových a vlakových spojů,
- prodej jízdních řádů,
- prodej výrobků Centra Oáza.

Kontaktní údaje
adresa: Valová 5, 789 01 Zábřeh
telefon, mobil: 583 412 587, 736 529 295
e-mail: ludmila.macakova@charitazabreh.cz 
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Ludmila Macáková

Valová, Zábřeh

Plány do budoucna
Více se zaměřit na volnočasové aktivity (kulturní a  
sportovní akce, vzdělávací přednášky aj.).
Kapacita + statistika
Zaměstnáváme tři osoby zdravotně znevýhodněné 
na zkrácený úvazek.
Návštěvnost na WC Valová v roce 2007 byla 19 682 
osob, což je o 427 osob více než v roce předešlém.

ČD, Zábřeh

Charakteristika práce:
- udržování čistoty a bezproblémový chod toalet,
- vybírání hotovosti a výdej lístků.

Plány do budoucna
V loňském roce jsme se rozhodli rozšířit nabídku 
služeb v prostorách WC zařízením koutku pro 
cestující maminky s malými dětmi (pro potřebu 
nakojení, přebalení), to se však nepodařilo 
realizovat. A tak naše rozhodnutí zůstává k vyřešení 
na letošní rok.
Více se chceme zaměřit na volnočasové aktivity 
zaměstnanců (návštěva kulturních, sportovních 
akcí, vzdělávací přednášky aj.)

Kapacita + statistika
Pracoviště zaměstnává pět osob se zdravotním 
postižením na zkrácený úvazek. Návštěvnost na 
WC ČD za rok 2007 byla 40 309 osob.

V červenci 2006 vzniklo v pořadí již druhé chráněné 
pracoviště provozované Charitou Zábřeh a to 
Veřejné WC Českých drah pro cestující.

Provozní doba
Po - Ne  5:00 – 23:00 hod

Chráněná pracoviště
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„Obyčejní lidé dělají neobyčejné věci“
(A. Schindler)

Úvod 
Princip dobrovolnosti a profesionality tvoří 
základní pilíře charitní služby.
Mravenčí práce několika málo místních 
dobrovolníků přispěla v minulých letech k 
znovuobnovení činnosti Charity Zábřeh. I když po 
letech dobrovolnická činnost nabyla jiného 
rozměru, práce dobrovolníků k ní patří 
neodmyslitelně dále. 

Poslání
Dobrovolnické centrum přináší konkrétní pomoc 
tomu, kdo ji potřebuje.

Cílem je vytvoření nových mezilidských vztahů s 
pocitem smysluplnosti samotného dobrovolníka. 
Rozšiřují nabídku organizace o jedinečné 
schopnost i  a  dovednost i  jednot l i vého 
dobrovolníka. Pro organizaci představuje práce 
dobrovolníků v nemalé míře finanční úspory.

Cílovou skupinu tvoří především klienti  středisek 
Charity Zábřeh.

Provozní doba
Po-Pá   10:00 – 16:00 hodin

Aktivity
jednorázový dobrovolník:
- tříkrálová sbírka,  
- nakládání ošacení při odvozu Humanitární
  sbírky,
- pomoc při živelných katastrofách (povodně,
  vichřice, požáry...),
- úprava a balení HB cukru pro CHD Palonín.

Adresa: Žižkova 17, Zábřeh
Telefon, mobil: 583 412 589 (kl.26), 736 529 295
e-mail: ludmila.macakova@charitazabreh.cz
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Ludmila Macáková

DC
obrovolnické

entrum



Plány do budoucna
- dopracovat interní metodiku Charity Zábřeh pro 

práci s dobrovolníky,
- ve spolupráci s vedoucími charitních projektů 

rozšířit dobrovolnickou činnost do všech 
charitních středisek.

Kapacita+statistika
- jednorázových dobrovolníků cca 1 020, z toho
  pro Tříkrálovou sbírku necelých 1000 osob,
- pomoc v rámci charitních projektů 35 osob,
- dobrovolník–dárce 1 dobrovolník po dobu 7 roků.
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pomoc v rámci charitních projektů:
- dobrovolníci navštěvují charitní zařízení, kde se 

zapojují do denního rozvrhu (Okýnko, 
Domovinka, Oáza),  

- návštěvy v domácnostech a v nemocnicích,
- prodej a obsluhu při akcích v Katolickém domě,
- chystání sáčků na Mikulášskou nadílku, v   před-

vánočním čase chystání dárkových balíčků a   
  tašek pro firmy.

dobrovolník - dárce
-  výroba  proutěných košů, košíčků a trháčků.
Výtěžek z prodeje putuje prostřednictvím Charity 
na podporu léčby dětské onkologie Sdružení 
Šance.
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CHARITA ZÁBŘEH Humanitární pomoc

Posláním této služby je konkrétní materiálová a 
případně fyzická pomoc lidem v nouzi.

Cílem humanitární a sociální pomoci je zmenšení 
dopadů utrpení a beznaděje z nouze, bídy, 
prodělané krizové situace nejen v České 
republice, ale i v mnoha místech světa.
 
Cílovou skupinu tvoří lidé v krizové životní 
situaci, kteří si nejsou schopni pomoci vlastními 
silami

Poskytované služby
- materiální a finanční 

sbírky,
- provozování huma-

nitárního skladu,
- z a j i š ť o v á n í  c h o d u  

nouzové noclehárny,
- z p r o s t ř e d k o v á v á n í  

i n f o r m a c í  –  n a p ř .  
Adopce na  dálku, …

Poskytované služby v 
rámci krizového týmu
Můžeme posky tnout  
kvalifikovanou, rychlou, 
účinnou a bezplatnou 

konkrétní pomoc v rovině:
psychosociální:
- krizová intervence a první psychická pomoc;
- zprostředkování externí pomoci kvalifikovaného 

psychologa; 
- poradenství a podpora; 
- asistence při jednání s institucemi, podpora práv 

a zájmů postiženého občana;
- zprostředkování návazných odborných služeb 

podle potřeb postiženého
materiální: 
- zajištění jednoduchého občerstvení pro 

postižené i pro pomáhající; 
- pomůcky k likvidaci škod v domácnostech; 
- pomoc při zajištění důstojného nouzového 

ubytování; 
- manuální pomoc dobrovolníků – zejména při 

odklízení následků; 
- pomoc s obnovou vybavení domácnosti
zdravotní: 
- práce zdravotních sester (při závažných, 

rozsáhlých událostech, kdy může chybět 
zdravotní personál)

Provozní doba
Po - Pá   7:00 - 15:30 hod.  
(v případě krizové situace – dle potřeby)

Typologie služby: humanitární a sociální pomoc
Adresa: Žižkova 15, Zábřeh
Telefon, mobil: 583 412 587, 736 509 433
e-mail: michal.uhrak@charitazabreh.cz
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
vedoucí: Michal Uhrák
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Kapacita + statistika
Humanitární sklad vypomohl vybavením 
domácnosti celkem 8 případům, využita byla také 
materiální pomoc z krizového vybavení při 
odstraňování následků požáru. 

Středisko zajišťuje rovněž chod nouzové 
noclehárny, která umožňuje přespání a možnost 
zajištění osobní hygieny na nezbytně nutnou dobu 
pro osoby, které se ocitly v tíživé situaci a nemohou 
přenocovat jinde. V roce 2007 byla nouzová 
nocležna využita 10 lidmi bez přístřeší, celkem na 
26 nocí.
Charita Zábřeh poskytuje informace a následné 
zprostředkování Adopce na dálku. Zmíněné 

služby využily během tohoto roku dvě centra a 
jedna základní škola ze Zábřehu a Mohelnice.

Výsledkem těchto tří uspořádaných přednášek 
byly dvě nové uzavřené adopce na dálku. Jedno 
dítě – holčička žije v Litvě, druhé – chlapec v 
Bělorusku. V roce 2007 jsme i nadále pokračovali v 
podpoře našeho „adoptivního syna“.

®V rámci projektu Adopce na dálku  jsme předali 
částku 7.000 Kč, která byla získána od drobných 
dárců. 
Charita Zábřeh se také spolupodílí na pomoci 
zábřežské farnosti, která směřuje na Haiti, do 
oblasti Baie de Henne (Zátoky Slepic), kde působí 
český misionář Roman Musil. Díky příspěvkům 
drobných i větších dárců jsme v tomto roce na 
pomoc Haiti použili částku 134.000 Kč. 
Finanční prostředky jsou sbírány na speciální 
bankovní účet č. 35-59146880287/0100, zřízený s 
podporou zábřežské pobočky Komerční banky. 
Pro pořádání sbírky disponujeme povolením 
ministerstva zahraničí i Krajského úřadu 
Olomouckého kraje.
Ve spolupráci s Městem Zábřeh a Diakonií 
Broumov byly během roku 2007 uspořádány dvě 
sbírky oděvů, lůžkovin, záclon, přikrývek a 
drobného vybavení domácnosti. Celkem se 
vybralo asi 22 tun materiálu.

Plány do budoucna
Naší snahou do budoucna je upevnění a rozvoj 
humanitárního týmu, rozšíření spolupráce s 
veřejností a snaha o větší propagaci sbírek a 
pomoci do zahraničí.
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Tak jako tři králové v dávných dobách přinášeli 
radostnou zvěst o narození malého Ježíše, 
přicházejí v současnosti malí koledníci, aby i oni 
předali poselství pokoje a dobra. V našich 
domácnostech jsme je v prvních lednových dnech 
kolem svátku Tří králů přivítali již po osmé. 

Charitě Zábřeh se na svém území podařilo sestavit 
celkem 259 tříkrálových skupinek. Ty koledovaly v 
celkem 94 obcích, městech a obecních částech a v 
jejich pokladničkách se shromáždil úctyhodný 
1.002.190 Kč. Výtěžek sbírky je jako každoročně 
určen na podporu charitního díla a pomoc lidem a 
rodinám v nouzi. Částka byla rozdělena podle 

předem stanoveného 
klíče:

Vlastní záměry Charity 
Zábřeh:
55.000 Kč - přímá pomoc 
potřebným: podpora rodin 
i jednotlivců, početných a 
neúplných rodin, rodin s 
nízkými příjmy, příspěvek 
zdravotně postiženým na 
nákup kompenzačních 
pomůcek

100.110 Kč - pomoc Súdánu: největší huma-
nitární krize dneška, ozbrojený konflikt v provincii 
Dárfúr si vyžádal 180tis. obětí, více než 2 milióny 
lidí muselo opustit své domovy; z prostředků TS 
zajištěno přístřeší, potraviny, lékařská péče, 
studny s nezávadnou vodou, oprava škol
400.000 Kč - rekonstrukce střechy a podkroví 
charitního domu sv. Barbory: odstranění 
havarijního stavu trámoví, zlepšení zázemí pro 
sídlící sociální služby, vytvoření podmínek pro 
rozšíření činnosti a zřizování dalších služeb 
pomoci (bude realizováno 2008)
20.000 Kč - podpora činnosti zábřežské pobočky 
Poradny pro ženy a dívky: poradenství a materiální 
pomoc nastávajícím a osamělým maminkám v 
těžkých  ž i vo tn ích  s i tuac ích ,  och rana  
nenarozeného života, školní program prevence
6.161 Kč - fond akutní pomoci: finanční prostředky 
na řešení problémů lidí bez přístřeší a v situaci 
přechodného ohrožení (poskytnutí potravin, 
jízdného do školy, čistého oblečení, prostředků 
osobní hygieny)

Další podpořené projekty:
200.438 Kč - záměry a projekty vyšších složek 
Charity: provozování Hospice na sv. Kopečku, 
vedení centrálního humanitárního skladu, 
uprchlická problematika

Adresa: Žižkova 15, Zábřeh
Telefon, mobil: 583 412 587
e-mail: trikralovasbirka@charitazabreh.cz
www stránky: www.zabreh.caritas.cz
koordinátor TS: Miroslav Krejčí
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100.219 Kč - příspěvek na zahraniční humanitární 
pomoc: Ukrajina – dodávka zařízení pro výrobu 
ovocného moštu, vybudování a vybavení domova 
pro děti ulice, dětské sirotky v Petrohradu; Haiti – 
příspěvek na dostavbu školy pro 250 dětí; pomoc 
obětem zemětřesení v Indonésii a Peru
70.153 Kč – krizový a nouzový fond: prostředky 
pro pomoc sociálním projektům v existenční krizi; 
pomoc lidem, kterým přírodní nebo živelná 
katastrofa způsobila velké škody na majetku
50.109 Kč – režijní náklady spojené s pořádáním 
sbírky: propagace, tisk složenek, cukříky

V porovnání s rokem 2006 narostl výtěžek o 
přibližně 85 tis.Kč. Nejčastějším platidlem 
nalezeným v pokladničkách byly 20 korunové 
mince a 50 korunové bankovky společně s mincí 
stejné hodnoty. Vůbec nejvyšší výtěžek jsme 
zaznamenali v pokladničce skupinky z Loštic – 

obdržela celkem 18.988 
Kč. 
V roce 2007 byly také 
poprvé využity dárcovské 
SMS. Mohli tak snadněji 
přispět i  t i ,  kteří se 
t ř í k r á l o v é  n á v š t ě v y  
nedočkali. 
Jsme velice vděční všem 
dárcům za projevenou 
důvěru a finanční podporu.

Výsledkem sbírky však 
ne j sou  j en  samotné  
peníze, ale i to, že se na její 
organizaci podílí stále větší 
počet mladých lidí. Sbírka tak plní i svou 
výchovnou funkci a mladou generaci tak vede k 
solidaritě, lidskosti a spoluzodpovědnosti za tento 
svět. 

Na závěr chceme ještě jednou poděkovat 
všem, kteří přiložili ruku k dílu a dokázali, že jim 
není lhostejný osud bližních v nouzi. 
Poděkování patří také firmám a společnostem, 
které se podíleli na odměnění koledníčků v 
podobě sponzorských darů. 

V neposlední řadě naše vděčnost směřuje k 
mnoha lidem dobrého srdce, kteří skupinku 
koledníků přijali a obdarovali ji jakoukoliv 
částkou.
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Komunitní plánování sociálních služeb (dále 
jen KPSS) je dlouhodobý proces, při kterém 
se na určitém území zjišťují potřeby a zdroje 
v oblasti sociálních služeb a následně hledají 
ta nejlepší řešení, jak danou situaci zlepšit. 
Je možné ho chápat rovněž jako metodu 
plánování sociálních služeb a to tak, aby 
odpovídaly místním specifikům i potřebám 
občanů. 

Cílem je především podpora sociálního 
začleňování a předcházení sociálního 
vyloučení jedinců i celých skupin obyvatel.

Na Zábřežsku v roce 2005 vzniklo spojenectví tří 
partnerů – města Zábřeh, Svazku obcí 
Mikroregionu Zábřežsko a Charity Zábřeh – za 
účelem řešení problematiky sociálních služeb.

Charita Zábřeh získala od Evropské unie finanční 
zdroje v rámci programu SROP Střední Morava a 
od 1. března 2006 se stala realizátorem projektu 
KPSS Zábřežska. Podpora ze strukturálních fondů 
trvala 16 měsíců až do 30. června 2007. Druhé 
pololetí tohoto roku bylo zafinancováno z 
prostředků města Zábřeh a obcí Mikroregionu 
Zábřežsko. 

Na podzim 2007 probíhala jednání partnerů 
projektu KPSS Zábřežska – Charity Zábřeh, města 
Zábřeh a Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko – o 
budoucí podobě a financování celého procesu.

„Středisko“ komunitního plánování má v rámci 
Charity Zábřeh výjimečné postavení – koordinátor 
vykonává informační servis a koordinační činnost 
pro všechna charitní střediska a zároveň 
(především) i pro všechny ostatní poskytovatele 
sociálních služeb mikroregionu a veřejnost.
 
Rok 2007 byl z pohledu procesu plánování 
sociálních služeb na Zábřežsku klíčovým. V tomto 
roce probíhala stěžejní činnost v pracovních 
skupinách – sestavování SWOT analýz a zejména 
tvorba opatření. Nutno dodat, že členové KPSS 
Zábřežska z řad zaměstnanců Charity Zábřeh (J. 
Karger, O. Dvořáková, L. Koppová, M. Václavská, 
V. Florianová, H. Balcárková, L. Macáková, M. 
Hanušová) byli vždy velmi aktivní a přinášeli do 
práce a diskusí v pracovních skupinách 
zasvěcené názory i střízlivé pohledy pracovníků s 
praxí v sociálních službách. 

Adresa: Farní 1, Zábřeh
Telefon, mobil: 739 524 393
e-mail: info@kp-zabrezsko.cz
www stránky: www.kp-zabrezsko.cz
koordinátor TS: Mgr. Josef Zika

 

Projekt „Komunitní plánování sociálních
služeb Zábřežska“

TENTO PROJEKT BYL V OBDOBÍ
 BŘEZEN 2006 - ČERVEN 2007 

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
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Zatímco jaro bylo zaměřeno na formulování a 
tvorbu návrhů opatření, podzim 2007 se nesl ve 
znamení dolaďování konečného znění a 
schvalování opatření.  Celkem bylo do 
1.komunitního plánu sociálních a navazujících 
služeb Mikroregionu Zábřežska na léta 2008 – 
2010 schváleno 28 nových opatření, což je číslo, 
které samo o sobě vyjadřuje náročnost odvedené 
práce.
 
K nejdůležitějším návrhům opatření za jednotlivé 
oblasti patří: řešení problematiky bydlení a 
informovanosti seniorů (senioři), vybudování 
chráněného bydlení a řešení bariérovosti (lidé s 
postižením), zřízení nízkoprahového zařízení a 
výstavba hřišť (mládež a rodiny s dětmi), opatření 
proti zadlužování a podpora terénní práce v oblasti 
drogové scény (osoby v krizi).

Do práce v KPSS Zábřežska se zapojila spousta 
zaměstnanců Charity Zábřeh (jako realizátora) – 
nesmíme zapomenout především na pracovníky 
technického úseku (T. Hampl, M. Uhrák), ale i 
mnohé další. K setkávání Řídící skupiny i 
pracovních skupin jsme využívali charitních 
prostor (Centrum Oáza, ředitelna, sesterny), k 
neformálním i pracovním schůzkám velmi často 
kontaktní místo (Ledňáček) a od listopadu i nové 
„sídlo“ koordinátora v opravených prostorách na 
Farní ulici č.1.

Za vydatné pomoci zaměstnanců Charity (J. 
Karger, T. Hampl) se podařilo vydat Katalog 
sociálních služeb a čtyři čísla Informátoru KPSS 

Zábřežska. Uskutečnili jsme několik setkání s 
veřejností a zúčastnili se mnoha akcí, kde jsme 
propagovali sociální služby a tím i Charitu Zábřeh 
(Den mikroregionu, jarmarky, konference).

Výše uvedeným i všem ostatním se sluší 
poděkovat za odvedenou práci a často i 
nezměrnou trpělivost, kterou v roce 2007 věnovali 
komunitnímu plánování.
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VÝNOSY 26 189 187,02

Tržby za výkony a zboží 11 304 324,88
z toho: Za vlastní výrobky 0,00
           Od zdravotních pojišťoven 4 244 598,15
           Za služby klientům doma 248 606,25
           Za služby klientům v zařízeních 1 392 177,49
           Ostatní tržby z prodeje služeb 5 140 586,82
           Za prodané zboží 278 356,17
Změny stavu zásob 0,00
Aktivace 0,00
Ostatní výnosy 395 938,19
Tržby z prodeje majetku 159 019,91
Přijaté příspěvky 571 626,20
z toho: Zúčované mezi org. složkami 0,00
           Od církevních organizací 58 664,00
           Od ostatních organizací 194 913,70
           Církevní sbírky 39 400,00
           Ostatní sbírky 0,00
           Od jednotlivců 162 233,50
           Od nadací 11 015,00
           Dary ze zahraničí 4 000,00
           Anonymní dary 101 400,00
Provozní dotace 13 758 277,84
z toho: Od MPSV 8 000 000,00
           Od ostatních centrálních úřadů 222 000,00
           Od Krajských úřadů 200 000,00
           Od Městských a Obecních úřadů 1 879 350,00
           Od Úřadů práce 754 950,00
           Z fondů Evropské unie 2 671 977,84
           Ostatní provozní dotace 30 000,00

NÁKLADY 26 865 266,12

Spotřebované nákupy 4 161 484,64

z toho: DHM (do 40 tis) 1 067 981,18

           Zdravotnický materiál 139 113,96
           Ostatní materiál 1 590 206,72
           Spotřeba energie 523 265,62
           Spotřeba ostatní (PHM) 634 519,98
           Prodané zboží 206 397,18
Služby 2 243 524,12
z toho: Opravy a udržování 389 657,17
           Cestovné 92 710,85
           Náklady na reprezentaci 16 671,67
           Nájemné 303 408,50
           Ostatní služby (včetně leasingu) 1 441 075,93
Osobní náklady 19 082 803,72
z toho: Mzdové náklady (+odměny) 13 064 975,00
           OON (DPP, DPC) 891 424,00
           Zákonné sociální pojištění 4 632 159,34
           Ostatní sociální pojištění 0,00
           Stravné 410 849,50
           Ostatní zákonné náklady 53 518,54
           Ostatní sociální náklady 29 877,34
Daně a poplatky 51 108,09
Ostatní náklady 443 301,85
z toho: Úroky z úvěru 65 501,12
           Dary 155469,32
           Bankovní poplatky 25477,88
           Jiné ostatní náklady 116933,86
           Kooperativa 55585,45
Odpisy, prodaný majetek 881 090,10
Poskytnuté příspěvky 1 953,60
Daň z příjmů 0,00

Rozdíl výnosů a nákladů -676 079,10
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Zdroje financování 2007

Rozdělení nákladů 2007

Výrok auditora



CHARITA ZÁBŘEH

© Charita Zábřeh 2008

fa. Malát Milan; Crèance, Hradec Králové; VHS Brno, a.s.; Schonox s.r.o.; 
Hospitální nadace Františka Antonína hraběte Sporcka v Kuksu; CASKA INVEST a.s.

Charita Zábřeh děkuje všem donátorům, sponzorům i dárcům, kteří v roce 2007 přispěli na činnost organizace.

Děkujeme Vám za ochotu pomáhat lidem v nouzi a za důvěru dělat to naším prostřednictvím.

Děkujeme všem i zde neuvedeným dobrodincům, kteří podporují naši činnost.

ARCIBISKUP OLOMOUCKÝ

Prostředky 2. a 3. výzvy SROP opatření 3.2

Bohuslavice Mírov
Brníčko Mohelnice
Bušín Moravičany
Drozdov Nemile
Dubicko Palonin
Hoštejn Písařov
Hrabová Postřelmůvek
Chromeč Rajec
Jakubovice Rapotín
Janoušov Rohle
Jedlí Rovensko
Jestřebí Sudkov
Kamenná Svebohov
Klopina Štity
Kosov Třeština
Krchleby Úsov
Leština Vysehoři
Lukavice Zábřeh
Maletín Zvole

města a obce
Adámková Eva Graf Antonín Janků Štěpánka Krillová Marie Müller Josef Rybnikar Milan Večeř Antonín
Bartoš Václav Hampl Jan Jelínek Tomáš Krňávková Miroslava Nejedlá Marie Rýznarová  Jiřina Vepřková Marie
Bartošová Anna Heclová Marie Joklíková Františka Kubálek Alois Nejedlý Josef Schiffer Radovan Volek Petr
Bartošová Marie Honigova Leona Kapusníková Anna Kubálková Květoslava Obšil Josef Schifferová Eva Ziková Jarmila
Bartošová Otýlie Husárková Marie Kleibl Jan Kubíček Jan Odstrčilová D. Springerová Jarosl. Žváček Miroslav
Bencová Marie Hýblová Drahomíra Kleiblová Marta Leharová Ludmila Opravil Jan Srdýnko Pavel
Boudová Alena Hýblová Marie Kolář Josef Linhartová Věra paní Bednářová Strouhalová Marie
Bracháčková Eva Ing. Ficnarová Eva Kouřil František Mgr. Sedláčková B. paní Deutschová Suchý Arťom
Dokoupil Jiří Ing. Jendřejková Alena Krejčí Helena Migdelisa Hidalgs paní Kašparová Suralová Veronika
Fišnarová Zdenka Ing. Jílková Marie Krejčí Lukáš Milan Večeřa paní Manová Tomešová Zdeňka
Friedl Miroslav Ing. Kubíček Jan Krejčí Miroslav Minářová Anna Pausová Hana Urbášek Jiří
Friedlová Marie Jandová Ludmila Krieglerová Marie Minářová Stanislava Pindaková Helena Vašátko Rudolf

jednotlivci

MAS
ZÁBŘEŽSKO o.p.s

projekt
Technické zhodnocení
a modernizace budovy

Charity Zábřeh
byl spolufinancován

z prostředků
Programu LEADER ČR 2007


