Výroční zpráva 2013

Vážení přátelé,
poslední léta jsou v „charitním“ dění léta plná řady
změn a očekávání. Obdobně tomu bylo i v roce 2013,
který byl pro Diecézní charitu ostravsko-opavskou
díky mnohému úsilí rokem úspěšným.
V první polovině roku jsme se snažili o získání
dostatku finančních prostředků pro chod našich
služeb a středisek. Díky podpoře řady organizací
a kvalitních projektů, o kterých se můžete dále
dočíst, jsme hrozbu nedostatku financí odvrátili.
Významným projektem, jehož realizace začala v roce
2013 je vzdělávací projekt Kvalitně v terénní péči
zaměřený na vzdělávání pracovníků poskytovatelů
sociálních služeb, zejména pak terénních služeb
sociální péče na území Moravskoslezského kraje.
Díky tomuto projektu bude proškoleno více jak 100
osob.
Velký posun nastal v oblasti péče o rodiny bez
domova, kdy došlo k rozvoji střediska Šance domova,
které se zabývá bydlením s doprovodným sociálním
programem. Byl rozšířen počet bytů i rodin, kterým
nyní komplexně pomáháme řešit jejich nepříznivou
situaci.
Děkuji všem, kteří se podíleli na naší společné
pomoci lidem v nouzi, ať již jako dobrovolníci,
donátoři, podporovatelé či příznivci. Věřím, že
v tomto dokumentu naleznete dostatek užitečných
informací o naší činnosti a výsledcích naší práce.
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské
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Profil diecézní charity
ostravsko-opavské
Charita Česká republika pomáhá lidem, kteří si
pomoci nemohou, a podporuje samostatnost těch,
kteří si pomoci neumějí.
Diecézní charita ostravsko-opavská je nestátní
neziskovou organizací, která byla zřízena
diecézním biskupem Mons. Františkem Václavem
Lobkowiczem k 1. lednu 1997 jako účelové zařízení
s vlastní právní subjektivitou. Řídí se ustanoveními
Kodexu kanonického práva a vlastními stanovami,
schválenými diecézním biskupem. Diecézní charita
ostravsko-opavská je samostatnou součástí Charity
Česká republika.
Posláním charity je pomáhat lidem, kteří se ocitli
v sociální, materiální, zdravotní, duševní, duchovní,
nebo jiné nouzi, a to bez ohledu na vyznání, rasu
nebo národnost, naplňovat přikázání křesťanské
lásky k bližnímu, svědčit o rovnosti všech lidí
a hodnotě každého jednotlivce.
adresa:

Diecézní charita ostravsko opavská
Kratochvílova 3
702 00 Ostrava
IČ:
66181127
konto:
Raiffeisen bank Ostrava 1035006028 / 5500
telefon: 599 525 941-2
e-mail: info@dchoo.charita.cz
web:
www.dchoo.charita.cz
statutární zástupce: ředitel Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
Rada Diecézní charity ostravsko-opavské:
Ing. Zbyněk Pražák, Ph. D. (předseda),
Mgr. Ilja Racek Ph. D., Ing. Marta Hrušková,
P. Jan Larisch, Th. D.

Diecézní charita ostravsko-opavská má holdingovou
organizační strukturu a tvoří ji 17 oblastních charit
s právní subjektivitou, v čele s Diecézní charitou
ostravsko-opavskou - ústředím.
Oblastní charity provozují jednotlivá charitní zařízení,
jako jsou charitní ošetřovatelská a pečovatelská
služba, domovy pokojného stáří, azylové domy pro
lidi bez domova, domovy pro matky v tísni, domovy
a chráněné dílny pro zdravotně postižené, charitní
poradny a jiné.
Diecézní charita ostravsko-opavská provádí
metodické řízení, kontrolu a koordinaci činností
oblastních charit a jejich zastupování vůči ostatním

charitám a poskytuje servis pro oblastní charity.
Dále realizuje vlastní činnost - vlastními středisky
Diecézní charity ostravsko-opavské jsou Vesnička
soužití, Středisko sociální aktivizace Horizont,
Šance domova, Středisko humanitární pomoci
a Poradenské a informační centrum. Mimoto
koordinuje na diecézní úrovni Tříkrálovou sbírku
a realizuje vlastní projekty, ať již v rámci středisek či
mimo ně.

Přehled oblastních
Charit v rámci Diecézní charity
ostravsko-opavské
 Charita sv. Alexandra
Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava – Kunčičky
tel.: 596 237 831, e- mail: info@alexandr.charita.cz
www.charita-sv-alexandra.cz
 Charita Bohumín
Štefánikova 957, 735 81 Bohumín
tel.: 596 013 606, e-mail: bohumin@charita.cz
www.bohumin.charita.cz
 Charita Český Těšín
Mírová 1684/8, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 712 334, e-mail: info@ceskytesin.charita.cz
www.ceskytesin.charita.cz
 Charita Frenštát pod Radhoštěm
Kostelní 15, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 831 609 , e-mail: frenstat@charita.cz
www.frenstat.charita.cz

 Charita Frýdek-Místek
F. Čejky 450, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 558 435 449, e-mail: f-m@charita.cz
www.fm.charita.cz

 Charita Studénka
Malá strana 216, 742 13 Studénka
tel.: 556 401 726, e-mail: studenka@caritas.cz
www.studenka.charita.cz

Javorník

 Charita Třinec
Lidická 1272, 739 61 Třinec
tel.: 724 257 219, e-mail: bezecna1@post.cz
www.charitatrinec.cz

 Charita Hlučín
U Bašty 275, 748 01 Hlučín
tel.: 595 043 275, e-mail: sekretariat@charitahlucin.cz
www.charitahlucin.cz
 Charita Hrabyně
Hrabyně 212 , 747 67 Hrabyně 3
tel.: 553 775 370, e-mail: hrabyne@charita.cz
www.hrabyne.charita.cz

Krnov
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 Charita Jablunkov
Bezručova 130, 739 91 Jablunkov
tel.: 733 755 843, e-mail: jablunkov@caritas.cz
www.jablunkov.caritas.cz
 Charita Javorník
Lidická 89, 790 70 Javorník
tel.: 584 440 217, e-mail: javornik@charita.cz
www.javornik.charita.cz
 Charita Kopřivnice
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
tel.: 556 813 637, e-mail: koprivnice@caritas.cz
www.charitakoprivnice.cz
 Charita Krnov
Hlubčická 297/3, 794 01 Krnov
tel.: 554 611 366, e-mail: krnov@caritas.cz
www.krnov.caritas.cz
 Charita Nový Jičín
Dolní Brána 2075/57, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 240, e-mail: chdtereza@charita.cz
www.novyjicin.charita.cz

Opava
Hlučín
Bohumín

Hrabyně

Ostrava
sv. Alexandr

 Charita Odry
Hranická 162/36, 742 35 Odry
tel.: 556 731 947,
e-mail: info@odry.charita.cz
www.odry.charita.cz
 Charita Opava
Přemyslovců 26, 747 07 Opava - Jaktař
tel.: 553 612 780, e-mail: info@charitaopava.cz
www.charitaopava.cz
 Charita Ostrava
Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice
tel.: 596 621 094, e-mail:
ostrava@charita.cz
www.ostrava.charita.cz

Odry

Český Těšín
Frýdek-Místek

Studénka
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Kopřivnice

Nový Jičín
Frenštát p. R.

Jablunkov
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Domovy pro seniory
Chráněné bydlení
Azylové domy pro muže
Azylové domy pro matky s dětmi
Krizová pomoc
Nízkoprahová denní centra pro osoby
bez přístřeší
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Služby následné péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a ZP
Sociálně terapeutické dílny
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Terénní programy
Sociální rehabilitace
Charitní ošetřovatelská služba
Půjčovny kompenzačních pomůcek
Penziony
Mateřská centra
Chráněné dílny
Charitní šatníky
Jiné služby – jídelny a vývařovny, dobrovolnická
centra, doprava osob,rehabilitace, poradenská
činnost, volnočasové aktivity pro děti,
humanitární činnost
30 Hospic (pobytový, mobilní)
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Střediska Diecézní charity ostravsko-opavské

VESNIČKA SOUŽITÍ
Vesnička soužití vznikla v roce 2002 pro sociálně
slabé rodiny – oběti povodní – a stala se úspěšným
pilotním sociálním projektem, který realizuje funkční
model soužití romského a neromského obyvatelstva
v Ostravě. Ve Vesničce soužití bydlí deset romských,
deset neromských a deset smíšených rodin, celkem
cca 113 osob.
Diecézní charita ostravsko-opavská zde
realizuje dlouhodobý sociální program zaměřený
na sociální začleňování a prevenci sociálně
negativních jevů, na kterém se účastní mnoho
dalších rodin a osob mimo Vesničku soužití. Tyto
rodiny jsou zejména s Liščiny a Hrušova. Každý
rok těchto „mimovesničkových“ rodin přibývá.
Sociální program trvale přináší mnoho úspěchů
podporovaným rodinám i jednotlivcům. Při realizaci
programu bylo ověřeno množství postupů a získáno
mnoho zkušeností, na kterých jsou postaveny další
navazující a rozšiřující projekty ve prospěch sociálně
vyloučených obyvatel Ostravy. Přesto stále velká
část obyvatel Vesničky soužití a především jejího
okolí (Muglinova a Hrušova, zvláště lokality Liščina)
čelí akutní hrozbě sociálního vyloučení v důsledku
dlouhodobé nezaměstnanosti a souvisejících
existenčních problémů, zadlužení a závislosti
na sociálních dávkách, a to zvláště v období
probíhající hospodářské recese. Tato skutečnost má
za následek ohrožení rodin i zvýšený výskyt sociálně
patologických jevů v této lokalitě, a to jak mezi dětmi
a mládeží, tak i mezi dospělými.
Ve Vesničce soužití jsou poskytovány tři sociální
služby registrované dle zákona č.108/2006 Sb.:
odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi.

Odborné sociální poradenství – Sociální
poradna
Sociální poradna je určena lidem od 15 let
v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou
schopni vyřešit vlastními silami a která způsobuje
jejich sociální vyloučení nebo k němu vede.
Prostřednictvím rad, informací, aktivní pomoci
a podpory chce Sociální poradna zmírnit či
předcházet sociálnímu vyloučení. Uživatelé služeb
Sociální poradny jsou obyvatelé z Vesničky soužití
a lidé z jejího blízkého okolí (Muglinov, Hrušov),
především ze sociálně vyloučených lokalit, ale také
z ostatních částí Ostravy.
Služby Sociální poradny jsou poskytovány bezplatně,
diskrétně, anonymně, nestranně, nezávisle,
s respektem a individuálním přístupem k jednotlivým
uživatelům. Pracovnice Sociální poradny poskytuje
rady, informace, konkrétní pomoc v terénu
i doprovody na obtížná jednání. Soustřeďuje se
zejména na problémy v oblastech, jako je sociální
problematika (dávky státní sociální podpory, dávky
hmotné nouze, sociální služby, sociální a zdravotní
pojištění aj.), zaměstnanost a pracovně-právní vztahy
(aktivní vyhledávání zaměstnání, psaní životopisů,
motivačních dopisů, poradenství při vyjednávání
se zaměstnavatelem aj.), bydlení (vyhledávání
bydlení, sociální bydlení, poradenství ve věcech
nájmu, pomoc při udržení stávajícího bydlení aj.),
rodina, péče o děti a mezilidské vztahy (rozvodové
řízení, svěření dítěte do péče, pěstounská péče,
spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany
dětí, zvládání školních povinností dětí aj.), dluhové
poradenství (plánování rodinného rozpočtu,
pomoc s hospodařením, splátkové kalendáře,
osobní bankrot aj.). Pracovnice Sociální poradny
spolupracuje s pracovníky ostatních služeb Vesničky
soužití, aby docházelo ke komplexní sociální práci,

s dalšími organizacemi, úřady či institucemi a také
s odborníky (zejm. právníkem).
Hlavní priority Sociální poradny vyplývají ze
zkušeností z dlouholeté práce a ze zájmů cílové
skupiny, která řeší problémy z oblasti předlužení
rodin a bytové problematiky. Díky středisku Šance
domova, se kterým Sociální poradna Vesničky soužití
také spolupracuje, mají ohrožené rodiny s dětmi

i odpoledních hodinách, a to ambulantní i terénní
formou práce. V roce 2013 využilo služeb Sociální
poradny 65 uživatelů, z nichž většina spolupracuje
se Sociální poradnou dlouhodobě na řešení svých
problémů.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) –
klub Depo

možnost získat bydlení s doprovodným sociálním
programem. Nejen v oblasti předlužení rodin
a bydlení prochází sociální pracovnice vzdělávacími
semináři, které posilují její odborné kompetence.
Vzdělávání je zaměřeno také na oblast Standardů
kvality sociálních služeb či na oblast změn, které
přinesl Nový občanský zákoník.
Sociální služba byla uživatelům v roce 2013
poskytována tři dny v týdnu v dopoledních

Služba slouží dětem a mládeži ve věku od 6 do 19 let.
Klienty klubu jsou děti z Vesničky soužití a zejména
také z přilehlých lokalit. Mají možnost smysluplně
a zábavně trávit volný čas v době od úterý do pátku
v časech vyhrazených pro mladší i starší děti včetně
individuální pomoc se školní přípravou.
Rok je v NZDM situován do 12 tematických celků,
každý měsíc je věnován jednomu tématu, které
reaguje na aktuální potřeby dětí z lokalit (šikana,
drogy, hygiena, rodinné vztahy, láska, vzdělání,
budoucnost apod.). V rámci těchto témat pak mají
děti možnost zapojit se do předem připravených
aktivit s preventivním charakterem.
Kromě toho pak probíhala v roce 2013 každou středu
aktivita Kadeřnictví, v rámci které se děti učily péči
o sebe i o ostatní.
Práce s dětmi se neomezovala jen na prostory
NZDM. Během roku byly pořádány výlety
po celé Ostravě i mimo ni, jejichž účelem bylo
zprostředkování styku s různými typy společenských
prostředí a osvojení si vhodného chování v něm.
V roce 2013 klienti navštívili několik interaktivních
výstav, Důl Michal, Štramberk, ZOO a zúčastnili se
velké výletní hry Cesta kolem světa.
Nízkoprahové zařízení využilo v roce 2013 celkem
150 dětí, se kterými se systematicky pracovalo jak
v rámci skupiny tak individuálně v rámci plnění
individuálních plánů. Také došlo k viditelnému
nárůstu počtu klientů, kteří potřebují pomoci
se školními záležitostmi, na což pracovní tým

zareagoval vytvořením samostatného prostoru pro
účely „doučování“.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Tato sociální služba je určena nejen rodinám
s dětmi z Vesničky soužití v Ostravě – Muglinově
ale zejména také pak rodinám z jejího okolí, kterých
každý rok neustále přibývá. Služba je určená
rodinám, které jsou ohrožené sociálním vyloučením.
Cílem sociální služby je komplexním přístupem
k sociální situaci rodiny pomoci k odstranění příčin
sociálního vyloučení a ke stabilizaci situace rodiny.
Každá rodina má svého klíčového pracovníka, který
ji podporuje při sestavení individuálního plánu
a realizaci postupných kroků k naplnění stanovených
cílů.
Těžiště práce s rodinami spočívá v účinné
a časté terénní pomoci sociálních pracovníků
v domácnostech. Zde dochází k motivačnímu
působení, k názorným nácvikům především
rodičovských kompetencí (hospodaření, vedení
domácnosti, vztahy v rodině, hygiena, zdravotní
osvěta, péče o děti a výchova), ke společné analýze
příčin problémů i k podpoře při nastolování změn
a jejich udržení. V případech vyžadujících odbornou
pomoc služba spolupracuje se Sociální poradnou
Vesničky soužití.
V domácnostech klientů probíhá i podpora dětí, které
navštěvují základní školu, a to jak formou přímého
individuálního doučování, tak i podporou rodičů při
vytváření vhodného zázemí pro školáky a při řešení
všech záležitostí spojených se školní docházkou dětí.
Intenzivně jsou podporovány i rodiny s předškolními
dětmi, a to v tzv. Předškolním klubu, který sleduje dva
hlavní cíle: příprava dětí na zahájení školní docházky
a příprava jejich rodičů na účinnou podporu
svých dětí v průběhu vzdělávání. Ambulantní část
programu spočívá v realizaci aktivit na rozvoj
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nezbytných dovedností a schopností dětí (hygienické
návyky, jemná i hrubá motorika, rozvoj zrakového,
sluchového vnímání, dále rozvoj matematických
představ, rozvoj vyjadřovacích schopností, doplnění
elementárních znalostí, nácvik základních sociálních
dovedností – spolupráce ve skupině, komunikačních
schopností, respektování pravidel, apod.), a to
za střídavé účasti rodičů (např. velikonoční a vánoční
tvoření, promítání fotek, maškarní bál apod.). S dětmi
z Předškolního klubu se také navštěvují různé akce
a zajímavá místa – např. ZOO, divadlo, interaktivní
výstavy apod. Terénní část spočívá v individuální
pomoci v rodinách (pomoc s vytvořením podnětného
prostředí pro děti, dodržování osvojených návyků
dětmi i celou rodinou, pomoc s podporou rozvoje
dětí, pomoc s řešením případných hendikepů dětí
a kontaktování odborníků – logopedie, SPC apod.).
Terénní práce také zahrnuje předškolní přípravu.
Probíhá zpravidla jednou týdně v rodině dítěte. Je
vyžadována přítomnost a aktivní zapojení rodiče.
Součástí služby byla také realizace jednodenních
i vícedenních akcí komunitního charakteru,
do kterých se zapojovaly celé rodiny (Mezinárodního
dne Romů, Velikonočních workshopů, Dne dětí
ve Vesničce soužití, atd.). V rámci služby byly
nabízeny také aktivity typu hudebna, tvořivá dílna,
keramika atd.
Sociální služba byla v roce 2013 poskytnuta 210
klientům.

pracovnice, od 1. 10. 2013 posílili tento tým ještě dvě
dobrovolnice z Francie a Německa.
Cílovou skupinou NZDM jsou děti a mládež ve věku
6-19 let. Pracovníci připravují pro děti a mládež
aktivity zábavného, tvůrčího, pracovně-výtvarného
nebo sportovního charakteru. Kromě těchto činností
probíhají tematické měsíce, besedy a semináře,
které mají předcházet sociálně-patologickým
jevům v cílové skupině. Během celého roku 2013
byly pořádány mimo uvedené aktivity, také výlety
po Ostravě a blízkém okolí. Navštívili jsme Ostravské
výstavy, Slezskoostravský hrad, ZOO Ostrava,
Ostravský veletrh hraček, koupaliště a spousty
dalších.
Klubík Horizont využilo v roce 2013 celkem 203
uživatelů.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež – klubík Horizont ( NZDM)

Cílovou skupinou této sociální služby jsou rodiny
s dětmi především ze sociálně vyloučené lokality
Ostrava-Kunčičky. Cílem sociální služby je
komplexním přístupem k sociální situaci rodiny
pomoci k odstranění příčin sociálního vyloučení
a ke stabilizaci situace rodiny. Každá rodina má
svého klíčového pracovníka, který ji podporuje
při sestavení individuálního plánu a realizaci
postupných kroků k naplnění stanovených cílů.
Základní část práce probíhá terénní formou:
práce v komunitě má za cíl navazování kontaktů,
informování a motivace jejích členů k využití
sociálních služeb.

NZDM zahájilo svou činnost 14. 11. 2011 jako
součást již existující sociální služby ve Vesničce
soužití. Klubík Horizont je pro děti a mládež otevřen
od pondělí do soboty v odpoledních hodinách.
Pracovní tým tvoří dva pracovníci v sociálních
službách – kontaktní pracovníci a jedna sociální

Zároveň se pracovníci snaží o aktivizaci místní
komunity probouzením zájmu o společné záležitosti
v lokalitě – pravidelně se konají komunitní schůzky
obyvatel a institucí, které v lokalitě působí (Úřad
Městského obvodu Slezská Ostrava, Městská Policie
Ostrava, pronajímatel bytů v lokalitě – RPG Byty, s.r.o.).

Uživatelé měli v roce 2013 možnost se zúčastnit
seminářů na aktuální témata (např. zdravotní oblast,
pracovně-právní právo, finanční gramotnost,
důležitost vzdělávání apod.).
Těžiště práce s rodinami spočívá v účinné
a časté terénní pomoci sociálních pracovníků
v domácnostech. Pracovníci prováděli terénní školní
přípravu uživatelů, která byla podmíněna spoluprací
ze strany rodičů, podporu rodičů při zvládání
rodičovských kompetencí a poskytování základního
poradenství.
Součástí sociální služby je i Kontaktní místo, které
tvoří zázemí pracovníkům a zde také mohou zájemci
v provozní době kontaktovat sociální pracovníky
se svými zakázkami. Je zde poskytováno základní
poradenství zaměřené zejména na oblasti např.
bydlení, pomoc při hledání zaměstnání, informace
o sociálním zabezpečení, dluhová problematika
apod.
Služba intenzivně podporuje i rodiny s předškolními
dětmi, a to v tzv. Předškolním klubu, který sleduje dva
hlavní cíle: příprava dětí na zahájení školní docházky
a příprava jejich rodičů na účinnou podporu
svých dětí v průběhu vzdělávání. Ambulantní část
programu spočívá v realizaci aktivit na rozvoj
nezbytných dovedností a schopností dětí (hygienické
návyky, jemná i hrubá motorika a koordinace
pohybů, rozvoj řeči, doplnění elementárních
znalostí, nácvik základních sociálních dovedností –
spolupráce ve skupině, komunikačních schopností,
respektování pravidel, apod.), a to za střídavé
účasti rodičů. Terénní část spočívá v individuální
pomoci v rodinách (pomoc s vytvořením podnětného
prostředí pro děti, dodržování osvojených návyků
dětmi i celou rodinou, pomoc s podporou rozvoje
dětí, pomoc s řešením případných hendikepů dětí
a kontaktování odborníků – logopedie, SPC, PPP
apod.).

V rámci sociální služby byl realizován projekt
„Cestou k úspěchu“, který byl podpořen Operačním

Sociální služba byla v roce 2013 poskytnuta 656
klientům.
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programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt vhodně doplnil dlouhodobý preventivní
program, který v lokalitě nabízíme, a to rozvojem
další podpory znevýhodněným školním a předškolním
dětem. Díky projektu se zintenzivnila spolupráce
s partnerem projetu - ZŠ Škrobálkova, vzniklo mnoho
volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti (např.
doučování, angličtina, výtvarná aktivita Šikulové,
tvorba romsko-českého časopisu Gendalos, aktivita
fotografování Fokus, počítačové dovednosti apod.),
projekt jim umožnil poznat nová prostředí, naučit
se novým dovednostem a umožnit jim styk se
společenským prostředím. Díky projektu jsme mohli
nabídnout specializované profesní a pedagogické
poradenství.
Součástí služby byla také realizace jednodenních
i vícedenních akcí komunitního charakteru,
do kterých se zapojovaly celé rodiny (valentýnský
karneval, fotbalový turnaj-Horizont cup, Mikulášská
nadílka, atd.).

Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
Sociální služba Šance domova je registrována 1.
1. 2012 a navazuje na dlouholeté aktivity Diecézní
charity ostravsko-opavské v oblasti sociálního
bydlení. Diecézní charita ostravsko-opavská je
majitelem 30 bytů v rodinných domcích ve Vesničce
soužití a Hospodářské středisko DCHOO zároveň
pronajímá od různých majitelů byty, které potom
podnajímá rodinám v bytové nouzi.
Cílovou skupinou sociální služby jsou rodiny s dětmi
v bytové nouzi (ohrožené ztrátou bydlení nebo
bez bydlení). Těmto rodinám poskytuje 2 terénní
pracovnice a jedna vedoucí soc. pracovnice základní
poradenství, podporu při získávání odpovídajícího
bydlení i podporu při řešení všech souvisejících
problémů a příčin kritické bytové situace rodiny.

Sociální služba je poskytována terénní i ambulantní
formou. Dvakrát týdně je otevřeno kontaktní místo,
kde mohou zájemci kontaktovat pracovníky sociální
služby, jinak slouží jako zázemí pro pracovníky.
Hlavní aktivitou sociální služby je však realizace
programu Bydlení s doprovodným sociálním
programem (BDSP), který spočívá v poskytování
podpory rodinám v bytech v majetku nebo správě
DCHOO. Hlavním cílem je zajistit rodinám důstojné
bydlení a jejich dětem odpovídající domov.
V roce 2013 bylo poskytnuto sociální bydlení 13
rodinám v rámci BDSP, a to v bytech, které se
nachází v těchto částech Ostravy: Kunčičky,
Michálkovice, Hrušov a Přívoz (společnost RPG Byty
je vlastníkem 10 bytů).
Program BDSP je rozčleněn do tří fází:
Přípravná fáze – rodiny, které žádají
o zařazení do programu, jsou prověřeny z hlediska
vhodnosti a jsou zařazeny do Seznamu žadatelů
o zařazení do programu BDSP. V případě zájmu je
s nimi uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby,
na jejímž základě rodina začne pracovat za pomoci
svého klíčového sociálního pracovníka podle
individuálního plánu na odstraňování příčin své
nepříznivé bytové situace.
Fáze BDSP – v případě získání bytu
pro tento program (nebo v případě uvolnění bytu
po neúspěšné rodině) proběhne výběrové řízení
vhodné rodiny ze Seznamu žadatelů a rodina získá byt
do podnájmu a zároveň je jí dle potřeby poskytnuta
pomoc sociální služby. Během této fáze, která trvá dva,
výjimečně tři roky, rodina za pomoci svého klíčového
sociálního pracovníka podle individuálního plánu
postupnými kroky stabilizuje svou sociální situaci.
Nájemní smlouva – úspěšná rodina získá
nájemní smlouvu. Dle situace je možné ukončit
poskytování sociální služby nebo pokračovat v méně
intenzivní asistenci.

Výhodou programu BDSP je stabilizace rodiny
i prostředí (rodina není nucena se stěhovat)
a ukončení získáním vlastního bydlení. Nevýhodou je,
že v případě vyřazení rodiny, neexistuje systematická
pomoc této rodině a její bytová krize se prohloubí.
Další nevýhodou je, že DCHOO získává do programu
BDSP jen obtížně větší byty, které by byly vhodné pro
početné rodiny.
V roce 2013 bylo v programu BDSP zařazeno 13+4
rodin, jedna z nich byla vyřazena pro neplnění
podmínek. V Seznamu žadatelů bylo za rok 2013
evidováno 28 rodin. Sociální službu využilo 59 rodin.

Poradenské a informační centrum
Motto: „Naše síla není v tom, že nikdy nepadneme,
ale v tom, že vždycky vstaneme.“
Poradenské a informační centrum pomáhá lidem
starším 18 let, kteří se ocitli v nouzi, řeší problémovou
situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními
silami. Pomoc probíhá formou osobní konzultace,
telefonických rozhovorů, elektronické pošty a týká se
nejčastěji oblasti dluhové problematiky a oddlužení,
majetkoprávních záležitostí, rodinného práva,
pracovně právních vztahů, sociálních dávek aj.
Poradenství je poskytováno anonymně, bezplatně,
diskrétně a nestranně.
Sociální pracovnice uplatňují vstřícný, empatický
přístup, s klienty jednají s úctou a respektem k jejich
rozhodnutí. Snahou je klienty podpořit, ale také
zplnomocnit natolik, aby překonali své těžkosti
a mohli se navrátit k přijatelné kvalitě života.
Sociální pracovnice Poradenského a informačního
centra mohou klientům zprostředkovat konzultaci
s externími odborníky z oblasti psychologické
a právní, k dispozici mají klienti rovněž bezplatnou
telefonní linku.
V roce 2013 se Poradenské a informační centrum
podílelo na realizaci projektu Moravskoslezského
kraje s názvem „Posílení finanční gramotnosti
klientů azylových domů“, který byl zaměřen na osoby
sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním
vyloučením (ženy a matky s dětmi, osoby bez
přístřeší). Cílem projektu bylo snížit riziko zadlužení
těchto osob, zvýšit jejich finanční gramotnost
a budovat povědomí o možnostech poradenských
služeb, které mohou být nápomocny nejen při
rozhodování o konkrétním finančním kroku, ale
také mohou umožnit projednat finanční problémy
včas. Na dané téma proběhlo celkem 13 besed
(od července do prosince) v sociálních zařízeních
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pro uvedenou cílovou skupinu. Celkem se besed
zúčastnilo 108 klientů azylových domů.
V průběhu roku 2013 bylo poskytnuto 432 kontaktů,
1007 intervencí, počet nových klientů byl 247;
v současnosti poradna eviduje celkem 1450 aktivních
klientů. Oproti roku 2012 výrazně narostl počet
klientů se zakázkou oddlužení. Tato služba byla
realizována ve spolupráci s externím oddlužovacím
poradcem, jako všechny ostatní služby poskytované
v poradně je i oddlužení bezplatné.
Nově se pracovnice Poradenského a informačního

centra jako jeho zástupce zapojila do Týmu
pracovníků a služeb pro oběti trestných činů a dále
se aktivně účastní setkávání celostátního Odborného
kolegia poradenských služeb jako zástupce
za DCHOO.
V roce 2013 pokračovala možnost získat v poradně
materiální pomoc, která představuje nákup
nejzákladnějších potravin v hodnotě 150,- Kč
na osobu, v případě akutní finanční krize.
Provoz poradny byl v r. 2013 finančně podpořen
dotací MPSV.

Středisko humanitární pomoci
Diecézní charity ostravsko-opavské
Středisko humanitární pomoci Diecézní charity
ostravsko-opavské (dále SHP DCHOO) realizuje
zahraniční rozvojovou a humanitární pomoc
na Ukrajině.
V roce 2013 pokračovalo středisko ve stávajících
rozvojových projektech na Zakarpatské Ukrajině
a také v Ivano-Frankivské a Chmelnické oblasti
a dále na přípravě rozšíření naší činnosti do další
země – Moldavska. V říjnu 2013 jsme navštívili
nejchudší evropskou zemi Moldavsko a dohodli
se s místní Charitou (Caritas Moldova) na podpoře
jejich zdravotně-sociálního centra ve městečku
Grigorauca, ve kterém probíhá ošetřovatelská
a pečovatelská služba pro nemohoucí seniory.
V druhé polovině roku 2014 také plánujeme společně
zavést osvědčený program Důstojný život také
v Moldavsku.
V roce 2013 v rámci všech projektů byly na Ukrajinu
darovány finanční a věcné dary v hodnotě asi 4,5
miliónů korun.
Adopce na dálku a Důstojný život
Adopce na dálku, projekt pomoci dětem ze sociálně
slabých rodin, přešel již do druhého desetiletí
realizace. Od 1. ledna do 31. prosince 2013 bylo
s dárci uzavřeno 54 nových smluv, dále bylo
ukončeno 69 smluv z důvodů: zlepšení finanční
situace v rodině dítěte, ukončení školní docházky,
odstěhování nebo změně rodinného stavu. Několik
dárců také ukončilo svou podporu zejména
z finančních důvodů. Během celého roku podporovali
každý měsíc čeští i slovenští dárci průměrně 400 dětí.

2013 asi 300 seniorů nebo zdravotně postižených.
V roce 2013 bylo uzavřeno 51 nových smluv a bylo
ukončeno 49 smluv. Podpora probíhala stejně
jako v minulých letech formou pravidelného
každoměsíčního nákupu potravin.
V květnu 2013 proběhla další vizitační cesta - bylo
navštíveno přes 100 podporovaných dětí a seniorů.
Za dva roky tedy již byla navštívena a zkontrolována
polovina všech podporovaných osob. Také se
zpřístupnil informační systém pro Adopci na dálku
a Důstojný život.
Tříkrálová sbírka a Domov pokojného stáří
Z Charitní Tříkrálové sbírky byl zakoupen minibus pro
Blahodijnyj fond Oleksandra Chiry na Zakarpatí, který
bude sloužit v Domově pokojného stáří ve vesnici Usť
Čorna (dále DPS). Z Tříkrálové sbírky a společného
fondu projektů Adopce na dálku a Důstojný život byl
opět význačně podpořen provoz DPS a podpořeno
několik osob přímou pomocí zejména na nákup léků,
letní tábory pro děti, mikulášská nadílka a podpořen
Blahodijnyj fond. Z Tříkrálové sbírky byla ještě
podpořena výstavba kuchyně v centru pro drogově
a alkoholově závislé ve městečku Starokostjantyniv
a zajištěn čtvrtý víkendový cyklus přednášek o AIDS
na Ukrajině.
V Domově pokojného stáří bylo poskytováno
ubytování s komplexní péči průběžně 12-15ti
nemohoucím seniorům. Z DPS odešla v rámci
standardních řádových výměn po 8 letech jeho
dlouholetá vedoucí sestra Christofora a byla
nahrazena novou vedoucí.
Projekt Domov

Projekt Důstojný život, který realizuje Středisko
humanitární pomoci již od roku 2004, podpořil v roce

Projekt Domov umožnil finanční a materiální

podporu dětem a starším ženám z tzv. Městečka
milosrdenství v Ivano-Frankivsku provozovaným
sestrami kongregace Vtěleného Slova. Prostředky,
které Středisko humanitární pomoci získává od dárců
pro tento domov, slouží pro každodenní potřeby dětí.
Poskytují se potraviny, oblečení, vzdělávání, léky,
benzín, atd. Sestry a pár dobrovolnic se starají asi
o 70 lidí (děti, matky s dětmi, starší ženy).
Jiné aktivity SHP DCHOO
V roce 2013 se také podařilo podpořit děti
v dětských domovech a 7 onkologicky nemocných
dětí ve spolupráci s ukrajinskou organizací Ty
Anhel. Na Ukrajinu byla převezena různorodá
humanitární pomoc - zejména šatstvo. V srpnu
proběhla již tradiční Cesta adoptivních rodičů.
Také se uskutečnilo 25 přednášek o naší činnosti
ve farnostech, střediscích charit a školách a byl
spuštěn nový facebookový profil. V rámci brigád
pomáhalo cca 25 dobrovolníků, zejména z řad
studentů a mládeže, při přípravě palivového dříví
na zimu, při našich cestách na Ukrajinu a pomáhali
v Městečku Milosrdenství.
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Projekty realizované Diecézní charitou
ostravsko-opavskou v roce 2013

Projekty podpořené z Evropského
sociálního fondu
Rovné šance pro všechny děti
Aktivity projektu se zaměřovaly na zlepšení rovných
příležitostí žáků základních škol se speciálními
vzdělávacími potřebami se sociokulturním
znevýhodněním (pocházejících především
z romských lokalit) v přístupu ke vzdělání.
Projekt umožnil prohloubit a rozšířit dosavadní
dlouhodobý integrační a vzdělávací program
Diecézní charity ostravsko-opavské o nové formy
práce a nové zkušenosti s cílovou skupinou.
Probíhala pravidelná příprava předškolních dětí
a rodičů na nástup do základních škol, doučování,
vzdělávací workshopy, vzdělávací semináře pro
rodiče, volnočasové aktivity pro žáky základních
škol, poradenství, osvětové semináře k prevenci
rasismu na školách, aktivitou projektu bylo také
odborné vzdělávání pracovníků. Projekt podpořil
rozvoj klíčových kompetencí dětí s důrazem
na efektivní komunikaci, kooperaci, sebeprezentaci,
tvůrčí myšlení, zdravé sebevědomí a přispěl
k prevenci rasismu a ke zlepšení celkového klimatu
ve skupinách žáků.
Projekt byl podpořen grantem ve výši 1 818 040 Kč
z Evropského sociálního fondu (Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost).

Cestou k úspěchu
Hlavním cílem projektu je zlepšení rovných
příležitostí předškolních dětí a žáků základních škol
se speciálními vzdělávacími potřebami pocházejících
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí,

především z romských lokalit v Ostravě - Kunčičkách,
odstraňováním subjektivních i objektivních bariér
bránících jim v přístupu ke vzdělání. Projekt spočívá
v komplexní práci s předškolními dětmi, žáky ZŠ
a jejich rodiči. Cílem práce je připravit předškolní
děti na úspěšný vstup do prvního stupně základní
školy a pomoci vytvořit jim i ostatním žákům
rodinné i mimoškolní zázemí, které by je motivovalo
ke vzdělávání a také k aktivnímu zapojování se
do mimoškolních vzdělávacích a volnočasových
aktivit. Partnerem projektu je Základní škola
Ostrava - Kunčičky, Škrobálkova 51/300, příspěvková
organizace.
Projekt je realizován od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2014
díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost ve výši 7 137 809 Kč.

Kvalitně v terénní péči
Hlavním cílem projektu, který je realizován v období
1. 9. 2013–31. 3. 2015, je zkvalitnění úrovně
poskytovaných sociálních služeb, zejména terénních
služeb sociální péče, na území Moravskoslezského
kraje. Projekt spočívá v prakticky zaměřeném
vzdělávání pracovníků terénních služeb sociální
péče, kteří přímo o klienta pečují, a také v zajištění
dostatečné podpory nejen těchto pracovníků,
ale i pracovníků ostatních sociálních služeb ze
strany manažerů prostřednictvím vzdělání v oblasti
managementu a řízení. Celkem bude v projektu
proškoleno minimálně 105 pracovníků z jednotlivých
Charit Diecézní charity ostravsko-opavské a zařízení
měst, obcí a Moravskoslezského kraje poskytujících

sociální služby. Kromě realizace vzdělávacích
aktivit projekt přispěje ke zmapování stavu odborné
vzdělanosti pracovníků terénních služeb sociální
péče u různých poskytovatelů a v různých oblastech
kraje. Vedlejším výstupem pak bude zjištění typů
a počtu osob, kterým obce a města nejsou schopny
zajistit službu odpovídající jejich potřebám. Praktické
poznatky a zkušenosti budou shrnuty v „Manuálu
dobré praxe v terénních službách sociální péče“.
Projekt je realizován díky finanční podpoře
Evropského sociálního fondu v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výši
3 497 982 Kč.

Projekty podpořené Nadací OKD
Šance domova – podpora terénní práce
Projekt „Šance domova – podpora terénní práce“ se
snažil pomoci rodinám s nezletilými dětmi při řešení
bytové nouze. Jednotlivé aktivity pomohly poskytnout
rodinám s dětmi dostupné bydlení a současně je
podpořily tak, aby po určité době mohly žít a řešit
své problémy samostatně. Rodiny se měly možnost
zapojit do programu „Bydlení s doprovodným
sociálním programem“ (dále jen BDSP), který
spočívá ve zprostředkování bydlení rodinám, které
z různých důvodů o své bydlení přišly nebo vlastní
bydlení nikdy neměly a zároveň v intenzivní sociální
práci na odstraňování příčin sociálního vyloučení
těchto rodin. U většiny podpořených rodin se
podařilo stabilizovat situaci k dodavatelům energií,
vyřešit sociální dávky, řešit situaci dětí – školní
docházku, lékařskou péči, stabilizovat situaci s dluhy
– kontaktovat exekutory a jiné věřitele. Rodiny
získaly životní jistotu a naději na změnu své sociální
situace. V průběhu realizace projektu máme první
úspěšnou rodinu, která po dvou letech spolupráce
získala od majitele bytu vlastní nájemní smlouvu.
V rámci programu BDSP bylo podpořeno celkem 13
rodin.
Projekt byl realizován za finanční podpory
Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro
záležitosti romské menšiny, Nadace OKD a IP
Moravskoslezského kraje – „Podpora a rozvoj služeb
v sociálně vyloučených lokalitách MSK“.

Projekty podpořené
Moravskoslezským krajem
Vzdělávání a supervize
pro ambulantní a terénní služby
Cílem projektu bylo zachovat a prohloubit kvalitu
poskytovaných sociálních služeb Diecézní
charity ostravsko-opavské prostřednictvím
rozvíjení odborných kompetencí pracovníků,
podpory jejich profesního sebevědomí a motivace
k dalšímu profesnímu růstu. Do projektu se
zapojili zaměstnanci středisek ambulantních
a terénních služeb Vesničky soužití a Poradenského
a informačního centra. Pracovní týmy obou středisek
(celkem 20 pracovníků) využily podporu nezávislého
odborníka ve formě supervize, jejímž cílem bylo
podpořit odborné kompetence a týmovou komunikaci
v práci s cílovou skupinou, tvořenou jednotlivci
i rodinami v nepříznivé sociální situaci. Pracovníci
se také účastnili dvoudenního semináře zaměřeného
na individuální plánování.
Projekt byl realizován díky finanční podpoře
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Jde to i jinak
Pro děti ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí žijící v sociálně vyloučených lokalitách
v Ostravě – Muglinově a v Ostravě – Kunčičkách,
byly připraveny dvě pobytové akce - třídenní výlet
v období podzimních prázdnin (Spálov) a čtyřdenní
výlet v období letních prázdnin (Dolní Lomná). Děti
se účastnily bohatého programu, který zahrnoval
nejrůznější vzdělávací a interaktivní hry, které byly
zároveň zaměřeny na pohyb, jemnou motoriku,
trénování paměti a na zlepšení soustředění.

Jednotlivé aktivity podporovaly také práci v týmu,
týmové chování a vzájemnou spolupráci jednotlivých
členů družstev. Obě pobytové akce vycházely
z dlouhodobé kontinuální práce s dětmi a mládeží,
která v současné době probíhá v klubech pro děti
a mládež ve Vesničce soužití a ve Středisku sociální
aktivizace Horizont.
Projekt byl realizován díky finanční podpoře
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
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Terénní a komunitní aktivity v Ostravě-Kunčičkách
Cílem projektu bylo zintenzivnit práci terénních
pracovníků v sociálně vyloučené lokalitě Ostrava
- Kunčičky, zlepšovat široké spektrum sociálních
dovedností jejich obyvatel a přispět tím ke snížení
následků sociálního vyloučení. V terénu byla
nejčastěji řešena oblast bydlení. Zakázky klientů

byly zaměřeny na zlepšení stávajícího bydlení, ale
také na oblast sociálního zabezpečení, rodinných
a mezilidských vztahů a právních záležitostí.
Klientům byla poskytována pomoc a podpora při
nacvičování a zvládání rodičovských kompetencí
(např. zvládnutí přípravy dítěte na vyučování),
hospodaření s finančními prostředky a zvládání
běžného chodu domácnosti. Byla zahájena
spolupráce terénních pracovníků se skupinou
dospělých osob v lokalitě. Terénní pracovníci se
v součinnosti s obyvateli setkávali a plánovali akce,
jejichž cílem bylo zkvalitnění a zlepšení sociální
situace a podmínek pro život v lokalitě – společně
připravovali různé akce zaměřené na prevenci
patologických jevů, pořádali besedy, společné úklidy
lokality apod.
Projekt byl realizován díky finanční podpoře
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Obnova Správní rady Vesničky soužití
Projekt reagoval na aktuální situaci obyvatel
Vesničky soužití a jeho cílem bylo opětovné
rozběhnutí komunitní činnosti obyvatel, zvýšení
zájmu o společné záležitosti a probuzení ducha
sousedské vzájemnosti. Cílem byla podpora
aktivizace obyvatel Vesničky soužití (VS), podpora
komunitního života, a to především vytvořením
prostoru pro vzájemnou komunikaci mezi obyvateli
a vedením Diecézní charity ostravsko-opavské
i mezi obyvateli samotnými. Tímto prostorem se
stalo intenzivní setkávání obyvatel tzv. Shromáždění
obyvatel VS, kterých v roce 2013 proběhlo celkem
5 a znovu obnovená činnost Správní rady VS, která
měla 7 setkání. V rámci jednotlivých Shromáždění
obyvatel VS se projednávaly záležitosti týkající se

společného života ve Vesničce soužití - plánované
opravy domů a bytů, úklid venkovních prostor,
sousedské spory a vztahy, aktuální informace
o provozu sociálních služeb apod. Důležitou součástí
jednání byla vždy společná příprava a plánování
nějaké blízké společné akce obyvatel (Ples Vesničky
soužití, jarní úklid, Den dětí, prázdninová pobytová
akce pro děti, 11. výročí Vesničky soužití, Mikulášská
nadílka v domácnostech).
Projekt byl realizován díky finanční podpoře
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Projekty podpořené statutárním
městem Ostrava
Otevřená budoucnosti
Snahou projektu bylo vytvořit cestu k pozitivnímu
ovlivnění života dětí a mládeže v sociálně
vyloučených lokalitách Ostrava - Muglinov
a Ostrava - Kunčičky, kteří stojí na počátku své
životní cesty. Projekt umožnil rozšířit stávající
aktivity realizované v rámci nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež v Komunitním centru
Vesničky soužití a ve Středisku sociální aktivizace
Horizont. Nabídl dětem a mladým lidem bezpečné,
podnětné a vstřícné prostředí s širokou nabídkou
nestrukturovaných volnočasových aktivit (kulturnětematické workshopy, diskotéky, filmový klub,
sportovní aktivity, kulturní a poznávací akce) a také
neformální vzdělávání (tematické besedy, skupinové
hry, zážitková cvičení atd.). Hlavním cílem bylo
umožnit dětem a mládeži smysluplně trávit volný čas
a zaměřit se do hloubky na prevenci záškoláctví,
protidrogovou prevenci a na prevenci kriminality
v cílové skupině.

Projekt byl podpořen dotací statutárního města
Ostravy a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Slezská lilie
Třetí ročník mezinárodního festivalu Slezská
lilie proběhl ve dnech 15.-16.6.2013. V sobotu
byl v odpoledních hodinách program zahájen
vystoupením dětského folklórního souboru
Čišovjanka z Polské republiky. Po jejich vystoupení
v tradičních krojích se představily děti z Lidové
konzervatoře a Múzické školy Ostrava. Lidová
konzervatoř si připravila vystoupení dětí
s různým handicapem, které se mimo svého
vystoupení zúčastnily celého programu. Pohodlí
a bezproblémový pohyb po areálu jim zajišťoval
bezbariérový přístup. Další část programu ovládly
křesťanské kapely Gospel!!!, F6, Brno Gospel
Choir nebo MRRK. Velký úspěch mělo vystoupení
skupiny Mňága a Žďorp. Překvapilo vystoupení
skupiny Prague Cello Quartet. Tato skupina čtyř
profesionálních cellistů sklidila velký potlesk
za provedení filmové hudby a také Metallicy.
Večerní program „Noc lilie“ ovládla královna české
avantgardy Iva Bittová, spolu se skupinou Čikori
předvedli, jak je možné využívat zvuky nejrůznějších
nástrojů. Ganesh Anandan zahrál na různé indické
perkusní nástroje, které vhodně doplnily zpěv a hru
na housle Ivy Bittové. Závěr sobotního festivalového
dne patřil skupině Divergo, která oslovila návštěvníky
festivalu dávkou ironie a nadsázky.
Nedělní program, který byl stejně jako sobotní
v přímém přenosu na TV Noe, patřil otci Vojtěchu
Kodetovi. Program doplnila skupina KaPři a polská
skupina Kapela spod Rachowca, které hrály
písně s křesťanskou tématikou. Přednášky otce
Kodeta přerušilo jen vystoupení Patrika Kee, který

návštěvníky zaujal prací se svým hlasem a dokonce
na místě improvizoval písní na téma Slezské lilie.
V rámci festivalu byl věnován také prostor pro
stánky s prodejem výrobků dětí ze sociálně
znevýhodněných skupin a organizací sdružujících
zdravotně handicapované děti a mládež.
Festival Slezská lilie mohl být realizován díky finanční
podpoře Moravskoslezského kraje, statutárního
města Ostravy, RPG RE Management, s.r.o.,
ArcelorMittal Ostrava a.s. a Městskému obvodu
Slezská Ostrava.

Projekty podpořené Programem
celoživotního učení a Programem
Mládež v akci
STEP a Young and Adults for Better Life
V červenci 2013 ukončila DCHOO realizaci dvou
mezinárodních projektů financovaných z Programu
celoživotního učení (LLP – Lifelong Learning
Programme). Šlo o projekty STEP, v rámci kterého
jsme se zaměřili na prevenci předčasného
ukončení školní docházky u dětí a mládeže a také
na podporu zaměstnanosti osob, které jsou sociálně
znevýhodněny, a projekt Young and Adults for Better
Life, jehož cílem bylo podpořit mezigenerační dialog
mezi mladými osobami a seniory. V rámci tohoto
projektu vznikl i krátký dokumentární film na téma
mezigeneračního dialogu v romské populaci, který
je k dispozici na DCHOO, a případní zájemci jej
mohou zdarma získat na DVD. Díky projektům měli
zaměstnanci DCHOO možnost zúčastnit se mobilit
do partnerských organizací, kde probíhala výměna

zkušeností a přenos dobré praxe.
Oba projekty byly dotovány částkou 13 200 EUR.

Sound in Body, Sound in Minde
Projekt „Sound in Body, Sound in Mind“ (Ve zdravém
těle zdravý duch) vznikl za účelem zlepšení kvality
života klientů Diecézní charity ostravsko-opavské,
kteří navštěvují komunitní centrum Vesničky soužití
a Horizontu. Cílem projektu je připravit pro klienty
nové aktivity, díky kterým se zábavnou formou naučí,
co je to zdravý životní styl a jak lze docílit zdravějšího
způsobu života. Projekt je realizován za pomoci
dobrovolnice Marie z Francie, na jejíž pobyt jsme
v rámci projektu získali finanční prostředky. Marie
pravidelně navštěvuje obě naše centra. Měla
možnost zapojit se do aktivit předškolního klubu
na Vesničce soužití i na Horizontu, nejčastěji však
tráví čas v nízkoprahových zařízeních, kde si pro
děti připravuje aktivity tematicky zaměřené právě
na zdravý životní styl. Marie stráví v DCHOO přesně
jeden rok – svůj dobrovolnický pobyt začala v říjnu
2013 a ukončí jej na konci září 2014. Za tu dobu
bude mít možnost zlepšit své jazykové znalosti jak
v Angličtině, tak i v Češtině, naučit se pracovat
s klienty se sociálním znevýhodněním, připravovat
a organizovat neformální vzdělávací aktivity pro děti
a mládež a především bude mít možnost poznat život
v cizí zemi a najít si nové přátele.
Na realizaci projektu jsme získali grant ve výši 7222
EUR.
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České
republice a v celostátním měřítku probíhá od roku
2001. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a jiným potřebným skupinám lidí, a to především
v regionech, kde sbírka probíhá. Ač má tedy
Tříkrálová sbírka celorepublikový charakter, výnos
z ní získaný je použit na podporu charitního díla
hlavně v jednotlivých regionech. Desetina výnosu
sbírky je pak každoročně určena také na humanitární
pomoc do zahraničí. Osobité kouzlo této sbírky
a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob
získávání prostředků, tedy koledování vždy v prvních
lednových dnech.

V roce 2013 se sbírky zúčastnilo na 7 000 koledníků,
kteří vykoledovali 12 548 019 Kč. Výnos se oproti
roku 2012 zvýšil o 204 640 Kč. Výtěžek byl využit
v souladu se 78 záměry na podporu jednotlivých
služeb a zařízení. Tyto záměry každoročně navrhují
jednotlivé Charity a podléhají schválení Komise
Tříkrálové sbírky na Diecézní charitě. Je tak
zabezpečeno řádné, účelné a účelové využití
získaných finančních prostředků.
Co do počtu kolednických skupinek i výnosu sbírky
se Diecézní charita ostravsko-opavská dlouhodobě
řadí, po Olomouci a Brně, na třetí místo v rámci ČR.

Ze sbírky byly podpořeny například tyto záměry:





Koupě budovy Domu pokojného stáří u Panny
Marie Frýdecké
(CH Frýdek-Místek – 1 000 488 Kč)
Podpora péče o seniory
(CH Odry – 350 000 Kč)
Zakoupení automobilu pro pečovatelskou službu
(CH Studénka - 130 000 Kč)
Pomoc lidem zasaženým povodní v roce 2013
(CH Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek, 		
Hlučín, Javorník, Kopřivnice, Odry, Ostrava,
Studénka – celkem 224 000 Kč)

charita
Charita Bohumín
Charita Český Těšín
Charita Frenštát pod Radhoštěm

pokladničky 2012

Výnos koledování 2012

76

272 167,00 Kč

188

809 593,00 Kč

79

354 114,80 Kč

Charita Frýdek-Místek

233

1 567 355,00 Kč

Charita Hlučín

289

1 748 892,00 Kč

Charita Hrabyně

113

482 860,00 Kč

95

695 891,00 Kč

Charita Javorník

110

429 194,00 Kč

Charita Kopřivnice

137

687 327,00 Kč

Charita Krnov

129

361 675,00 Kč

89

479 666,00 Kč

Charita Jablunkov

Charita Nový Jičín
Charita Odry

303

947 614,00 Kč

Charita Opava

270

1 444 818,00 Kč

Charita Ostrava + sv. Alexandr

300

1 342 794, 00 Kč

Charita Studénka

97

444 779,00 Kč

Charita Třinec

72

469 279,00 Kč

2 580

12 548 018,80 Kč

Diecézní charita ostravsko-opavská
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V roce 2010 postihly území ostravsko-opavské
diecéze rozsáhlé povodně. Bylo postiženo rozsáhlé
území podél toku Ostravice, Olše, Odry a následně
pak v důsledku podmáčení došlo k sesuvům půdy
v oblasti Dolních Domaslavic. Diecézní charita ostravsko-opavská začala ihned v prvních dnech záplav
organizovat humanitární a finanční sbírku a shromažďovat potřebnou pomoc pro občany postižené
záplavami. Po těchto událostech se v následujících
letech aktivně podílela na zajištění pomoci i ostatním
diecézím, které povodně zasáhly.
V roce 2011 a 2012 byly dále využívány finance ze
sbírkového konta na pomoc pro postižené povodněmi. Středisko humanitární pomoci se více zapojilo
do Integrovaného záchranného systému v Moravskoslezském kraji. Byl vytvořen Centrální humanitární sklad v Ostravě - Koblově a čtyři Oblastní
humanitární sklady na území diecéze, konkrétně
v Jablunkově, Javorníku, Odrách, Opavě. V těchto
skladech byl uskladněn materiál pro případ mimořádných událostí.

Povodňová pomoc
– mimořádné události

V červnu roku 2013 zasáhly povodně Čechy. Povodně
se Moravskoslezskému kraji i Jesenicku vyhnuly,
nicméně Charity v ostravsko-opavské diecézi pomáhaly. Bezprostředně po začátku těchto povodní bylo
zorganizováno 9 materiálních sbírek v oblastních
charitách Diecézní charity ostravsko-opavské. Bylo
získáno například více jak 3000 litrů dezinfekčních
prostředků, stovky kusů pytlů, rukavic, ručníků
apod. Všechna tato pomoc byla ve spolupráci s DCH
Litoměřice distribuována do obce Křešice na Litoměřicku.
Charity z Moravskoslezského kraje a části Jesenicka
také využili část peněz z Tříkrálové sbírky na pomoc
lidem zasaženým povodněmi. Celkem se jednalo
o 224 000 Kč.
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Ekonomická část

Náklady a výnosy charit v ostravsko-opavské diecézi v roce 2013
v tis. Kč

Alexander

Bohumín

Č.Těšín

Frenštát
p/R

Frýdek-Místek

Hlučín

Hrabyně

Jablunkov

Javorník

Kopřivnice

Krnov

Nový
Jičín

Odry

Opava

Ostrava

Studénka Třinec

DCHOO

Spotřeba mat. a ener.

65 700

2 578

1 650

4 735

625

12 617

2 332

989

138

6 538

387

1 502

101

1 278

5 853

20 589

1 506

454

1 828

Náklady na služby

37 786

1 000

1 526

2 225

594

3 409

3 361

457

193

2 056

721

612

19

919

7 854

8 524

681

224

3 411
9 816

Mzdové náklady

188 858

11 071

3 758

11 348

2 226

26 540

10 203

2 198

789

13 486

2 453

2 997

0

5 221

28 028

51 231

5 333

2 160

Soc. a zdr. pojištění

63 369

3 501

1 189

3 630

776

8 692

3 348

625

266

4 556

742

972

0

1 736

8 915

18 576

1 757

595

3 493

Dary

1 051

50

8

0

144

52

0

6

311

10

21

106

10

123

40

90

25

10

45
1 021

Ostatní náklady

33 007

792

36

2 653

122

791

600

41

7

1 338

22

104

0

369

23 408

990

591

122

Odpisy

22 277

2 015

784

876

37

1 916

1 099

184

0

1 200

163

109

0

296

2 664

6 959

818

55

3 102

Náklady celkem

412 048

21 007

8 951

25 467

4 524

54 017

20 943

4 500

1 704

29 184

4 509

6 402

130

9 942

76 762

106 959

10 711

3 620

22 716

Tržby za vl. výkony

32 363

2 647

0

1

0

0

103

583

182

0

0

0

0

3 209

25 638

0

0

0

0

Tržby od zdravotních
pojišťoven

39 762

0

0

1 739

1 567

4 347

4 486

0

0

2 668

2 539

1 948

0

2 547

3 433

13 268

1 220

0

0
6 442

Tržby za služby

150 151

4 672

4 028

14 641

1 254

27 998

9 604

854

6

15 102

1 071

1 801

6

0

11 583

43 506

5 266

2 317

Ostatní výnosy

17 798

2 069

20

2 243

56

1 583

118

10

41

6

21

46

0

59

1 658

5 126

577

0

4 165

Tržby z prodeje majetku

1 715

13

25

0

0

1 500

11

0

0

0

0

0

0

0

43

113

10

0

0
216

Dary tuzemské

9 650

439

308

271

227

771

147

158

248

271

11

176

39

93

3 665

2 318

59

233

Dary ze zahraničí

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

Sbírky ostatní

7 183

134

132

435

207

40

734

321

307

10

371

241

91

629

609

365

213

311

2 033

0

0

0

26

100

1

0

0

45

0

0

17

0

0

1 165

3 148

5 188

633

13 095

3 527

0

770

9 083

197

957

0

475

10 047

22 126

1 985

0

3 696

Sbírky církevní

1 354

0

Dotace ministerstvo

76 755

1 828

Dotace kraje

5 384

337

426

286

0

870

321

0

0

440

0

51

0

95

765

498

95

540

660

Dotace obec

45 321

4 209

640

1 729

332

3 659

1 632

500

53

457

398

1 151

0

2 379

7 028

19 144

1 347

210

453

Dotace EU

3 087

0

0

0

61

181

0

0

0

0

0

42

0

0

46

0

0

0

2 757

Dotace ÚP

22 238

5 176

244

0

67

41

127

2 068

0

698

0

0

0

340

11 767

1 583

100

27

0

Výnosy celkem

412 786

21 524

8 971

26 533

4 404

54 085

20 810

4 520

1 707

28 736

4 608

6 413

181

9 851

76 282

108 064

10 872

3 638

21 587

Hospodář. výsledek

738

517

20

1 066

-120

68

-133

20

3

-448

99

11

51

-91

-480

1 105

161

18

-1 129

Příjmy a výdaje na investice charit v ostravsko-opavské diecézi v roce 2013 (v tis. Kč)
Investice

v tis. Kč

Investice stavební

10 370

234

0

0

0

4 300

153

0

0

398

0

0

0

0

1 203

4 035

0

0

47

Investice zařízení

4 790

346

0

57

0

548

275

0

0

227

59

0

0

604

1 252

1 049

224

0

149

Celkem invest. výdaje

15 160

580

0

57

0

4 848

428

0

0

625

59

0

0

604

2 455

5 084

224

0

196

Dotace na investice

2 409

501

0

0

0

86

26

0

0

0

0

0

0

0

761

1 035

0

0

0

Ostatní zdroje invest.

7 708

79

0

57

0

2 312

402

0

0

625

59

0

0

604

1 694

1 456

224

0

196

Celkem invest. zdroje

10 117

580

0

57

0

2 398

428

0

0

625

59

0

0

604

2 455

2 491

224

0

196

Investice: zdroje - výdaje

-5 043

0

0

0

0

-2 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 593

0

0

0
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Počet zaměstnanců charit v ostravsko-opavské diecézi k 31. 12. 2013
ve fyzických osobách

1 223

75

19

71

17

140

52

26

8

184

13

21

0

23

210

267

23

32

42

přepočtený

1 013,70

66,97

18,50

67,00

8,96

131,43

49,86

21,00

4,50

87,41

12,25

20,25

0,00

23,46

173,18

257,58

20,75

11,00

39,60

Vyúčtování charit
struktura provozních nákladů

Vyúčtování charit
struktura provozních výnosů

Osobní náklady (62 %)

Provozní dotace (37 %)
Tržby z prodeje majetku (0,4 %)
Ostatní výnosy (4,3)
Přijaté dary (4,4 %)
Tržby za vlastní výkony (7,8 %)
Tržby od zdrav. pojišťoven (9,6 %)

Spotřebované nákupy (16 %)
Služby (9 %)
Ostatní náklady (8 %)
0dpisy (5 %)
Vyúčtování charit
struktura provozních dotací
Dotace ministerstvo (50 %)

Dotace obec (30 %)

Dotace úřad práce (15 %)
Dotace kraje (4 %)
Dotace EU (2 %)

Tržby za služby (36,4 %)

Stav fondů Diecézní charity ostravsko-opavské (v Kč)
Číslo účtu

Název účtu

Počáteční stav k 1. 1. 2013

911 101

Fondy – finanční prostředky misijní činnost

71 517

Konečný zůstatek k 31. 12. 2013
63 700

911 105

Fondy – finanční prostředky Domov

19 758

43 887

911 107

Fondy – Adopce na dálku AD 2013

1 275 226

1 272 146

911 108

Fondy – Důstojný život DZ 2013

409 600

407 778

911 117

Fondy – společný fond – režie Ukrajina

5 900

500

911 120

Fondy – Veřejná sbírka

0

3 289

911 123

Dary – Adopce na dálku děti 2013

40 100

47 699

911 124

Dary – Důstojný život senioři 2013

12 000

8 200

911 200

Fondy – věcné dary

130 260

0

911 406

Fondy – Dům zahraničních služeb – Leonardo da Vinci

101 492

0

911 407

Fondy – Dům zahraničních služeb – Grundtvig

73 714

0

911 601

Fondy – dary Vesnička soužití

2 917

3 917

911 604

Fondy – dary Horizont

4 300

5 500

911 702

Fondy – dary Správa

343 963

574 893

911 703

Fondy – dary Charita Hodslavice

1 484 601

1 484 601

Fondy celkem

3 975 348

3 916 110

Stav a pohyb majetku DCHOO v roce 2013 (v tis. Kč)
Aktiva

Druh aktiv

Počáteční stav k 1. 1. 2013

Přírůstek (+) / úbytek (-) majetku

Konečný zůstatek k 31. 12. 2013

A

Dlouhodobý majetek celkem

52 065

-3 468

48 597

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

63

1

64

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

82 617

-19

82 598

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

1 448

-428

1 020

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

-32 063

-3 022

-35 085

B

Krátkodobý majetek celkem

14 613

698

15 311

I.

Zásoby

0

0

0

II.

Pohledávky celkem

2 002

-267

1 735

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

5 168

1 875

7 043

IV.

Jiná aktiva celkem

7 443

-910

6 533

Majetek celkem

66 678

-2 770

63 908
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Přehled o peněžních příjmech a výdajích (v tis. Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2013

Příjmy

Výdaje

Konečný zůstatek k 31. 12. 2013

Pokladna

264

8 397

8 437

224

Bankovní účty

4 900

41 719

39 801

6 818

Celkem

5 164

50 116

48 238

7 042

Úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady na správu
organizace v roce 2013 (v tis. Kč)
DCHOO

celkem

Správa, projekty
správy

Vesnička soužití

Poradenské
a informační

Středisko sociální
aktivizace Horizont

Středisko humanitární pomoci

Šance domova

Hospodářská
činnost

Spotřeba mat. a ener.

1 828

211

606

84

291

58

170

408

Náklady na služby

3 411

779

562

229

668

132

127

914

Mzdové náklady

9 816

755

3 971

695

2 917

498

682

298

Soc. a zdr. pojištění

3 493

326

1 409

204

1 037

184

231

102

Dary

45

23

0

0

0

0

0

22

Ostatní náklady

1 021

335

47

6

460

38

15

120

Odpisy

3 102

296

558

0

15

183

5

2 045

Náklady celkem

22 716

2 725

7 153

1 218

5 388

1 093

1 230

3 909

Přehled výnosů DCHOO v roce 2013 v členění podle zdrojů (v tis. Kč)
DCHOO

celkem

Správa, projekty
správy

Vesnička soužití

Poradenské a
informační centrum

Středisko sociální
aktivizace Horizont

Středisko humanitární pomoci

Šance domova

Hospodářská
činnost

Tržby za vl. výkony

0

0

0

0

0

0

0

0

Tržby od zdravotních pojišťoven

0

0

0

0

0

0

0

0

Tržby za služby

6 442

0

2 485

224

1 149

0

481

2 103

Ostatní výnosy

4 165

1 843

331

0

166

397

197

1 231

Tržby z prodeje majetku

0

0

0

0

0

0

0

0

Dary tuzemské

216

162

0

0

0

54

0

0

Dary ze zahraničí

0

0

0

0

0

0

0

0

Sbírky ostatní

2 033

62

1 304

40

408

185

34

0

Sbírky církevní

1 165

50

430

85

300

285

15

0

Dotace ministerstvo

3 696

0

1 752

813

690

0

441

0

Dotace kraje

660

1

345

54

210

0

50

0

Dotace obec

453

0

146

0

307

0

0

0

Dotace EU

2 757

297

318

0

2 142

0

0

0

Dotace ÚP

0

0

0

0

0

0

0

0

Výnosy celkem

21 587

2 415

7 111

1 216

5 372

921

1 218

3 334

dchoo
struktura provozních nákladů

dchoo
struktura provozních výnosů

Osobní náklady (59 %)

Provozní dotace (35 %)

Tržby za služby (30 %)
Služby (15 %)
Ostatní výnosy (19 %)
Odpisy (14 %)
Spotřebované nákupy (8 %)
0statní nákupy (5 %)
DCHOO
struktura provozních dotací
Dotace ministerstvo (49 %)

Dotace EU (36 %)

Dotace kraj (9 %)
Dotace obec (6 %)

Přijaté dary (16 %)
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Výkaz zisku a ztrát

33

Rozvaha v plném rozsahu
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výrok auditora

Vážení přátelé,
výroční zpráva se tímto uzavírá. Před naším
zrakem proběhla rekapitulace činnosti Charity
naší ostravsko-opavské diecéze za uplynulý rok
2013. Z množství tabulek a číslic je možno vyčítat
velmi mnoho informací. První přečtení nám odhalí
základní parametry naší charity tak říkajíc v číslech:
počty služeb a finanční částky, počty klientů i
počty zaměstnanců. Druhé nás vede k uznalému
uvědomění velikosti „naší firmy“. Třetí čtení nás
pak vybízí se někde uvnitř pokorně sklonit, protože
všichni víme, že „ono se to“ či „samo se to“
prostě a jednoduše nefunguje a za vším je spousty
práce vycházející z nasazení všech „chariťáků“.
Následující čtení nás nutí děkovat Pánu Bohu, že
je to On, kdo toto všechno třeba i s naším malým
přispěním umožnil vytvořit. Páté a poslední čtení se
pak stává modlitbou – oslavou Pána Boha, jeho lásky
a dobroty. Amen.
P. Jan Larisch, Th.D.
prezident Diecézní charity ostravsko-opavské
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Generální partner Charity Česká republika

